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Contextualização 

O referencial de avaliação da ESHM integra o Plano de Estudos e Desenvolvimento do Currículo da ESHM e, no cumprimento da lei, foi construído de 

forma a desenvolver o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO), as Aprendizagens Essenciais (AE) de cada disciplina, assim como 

a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e os Perfis Profissionais e Referenciais de Formação associados às respetivas qualificações 

constantes no CNQ, para a EFP (Despacho n.º 6605-A/2021 de 6 de julho). Articula os documentos de política educativa nacional, nomeadamente o 

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, Portarias n.º 223-A/2018, de 3 de agosto [Ensino Básico], n.º 226-A/2018, de 7 de agosto [Cursos Científico-

Humanísticos], e a n.º 235-A /2018, de 23 de agosto [Cursos Profissionais de Nível Secundário] e o Decreto Lei n.º 54/32018, de 6 de julho, com os 

documentos de autonomia da Escola, obedecendo à definição concetual divulgada no Projeto de Monitorização, Acompanhamento e Investigação em 

Avaliação (MAIA), conforme explicitada em cada um dos pontos, de forma a respeitar os quatro princípios associados a avaliações de qualidade: o 

rigor, a exequibilidade, a adequação ética e a utilidade. Neste sentido, integra o Plano de Ação Estratégica 21-23 da ESHM, que materializa o Plano 

21|23 Escola+, (resolução n.º 90/2021 do conselho de Ministros), integrando a AÇÃO “Referenciais Curriculares e para a Avaliação”, DOMÍNIO “+ 

AUTONOMIA CURRICULAR”. 

Está subdividido em quatro pontos:  

I. Política de avaliação da Escola. 

II. Critérios de avaliação - “Nos critérios de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para cada ano ou ciclo de escolaridade, 

integrando descritores de desempenho, em consonância com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória” (n.º 2 do artigo 18.º da portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto (Ensino Básico), do artigo 20.º da portaria n.º 226-

A/2018, de 7 de agosto (Cursos Científico-Humanísticos) e do artigo 22.º da portaria n.º 235-A /2018, de 23 de agosto (Cursos Profissionais de Nível 

Secundário). 

https://escolamais.dge.mec.pt/dominios/autonomia-curricular
https://escolamais.dge.mec.pt/dominios/autonomia-curricular
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III. Ponderações por domínios - “Os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa que cada um dos domínios e temas assume nas 

Aprendizagens Essenciais, designadamente no que respeita à valorização da competência da oralidade e à dimensão prática e ou experimental das 

aprendizagens a desenvolver” (n.º 3 dos artigos 18.º, 20.º e 22.º das portarias identificadas no 1.º parágrafo). 

IV. Política de classificação da Escola. 
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I. Política de avaliação da Escola 

Regulamentando o exarado no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, as portarias n.º 223-A/2018, de 3 de agosto, 226-A/2018, de 7 de agosto e 235-

A/2018, de 23 de agosto estabelecem as orientações para a avaliação das aprendizagens dos ensinos básico e secundário regular, assim como para o 

ensino profissional. Nele se explicita como, na ESHM, se avaliam os domínios do saber, por referência a critérios. 

A avaliação, em qualquer nível de ensino, só fará real sentido numa triangulação entre ensino – aprendizagem - avaliação. Por isso, a avaliação não 

pode nem deve ser encarada como um processo isolado ou desligado do currículo e do desenvolvimento curricular.  

A avaliação é uma prática de construção social; não é uma mera técnica de atribuição de notas (isso é classificação). É um processo eminentemente 

pedagógico, que coloca questões de natureza política, didática e ética e não pode ser confundida com uma ciência exata, porque não produz 

resultados certos. Porém, pode e deve ser rigorosa, credível, plausível e útil.  

A avaliação pedagógica integra duas modalidades: ApA (Avaliação Para as Aprendizagens) – utilização formativa da avaliação – e AdA (Avaliação Das 

Aprendizagens) – utilização sumativa da avaliação.  

A AdA e a ApA não se devem confundir uma com a outra pois, por definição: têm propósitos distintos, ocorrem em momentos distintos, têm uma 

inserção pedagógica distinta, os seus pressupostos epistemológicos são diferentes, logo a informação que se obtém a partir dos dados de cada uma é 

também diferente.  

Por outro lado, não faz sentido considerar a AdA e a ApA como dicotómicas, uma vez que, por exemplo, ambas contribuem para gerar informação 

fundamental para distribuir feedback de elevada qualidade a todos os alunos e para, através de inferências, conhecer o que, e como, os alunos 

aprendem. Por isso, deverão ser consideradas complementares. 

Através de certas formas de avaliação sumativa (ApA) podem e devem ser recolhidas informações relevantes, rigorosas e credíveis que permitem 

descrever a qualidade das aprendizagens dos alunos e atribuir-lhes uma dada classificação.  

AP 
• Conceito de Avaliação Pedagógica 
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É, por natureza, um processo subjetivo, porque depende do juízo profissional que os docentes formulam acerca da qualidade das aprendizagens dos 

alunos a partir da informação que recolheram. Porém, o facto de a avaliação ser subjetiva não impede que nos permita obter resultados credíveis, 

plausíveis, úteis, justos e rigorosos. Na verdade, o RIGOR em avaliação decorre: 

• da diversidade de processos de recolha de informação; 
• da existência de critérios previamente definidos; 
• da transparência dos processos; 
• da articulação com o ensino e com as aprendizagens; 
• da participação e reflexão.  

A ApA (Avaliação Para as Aprendizagens) – formativa – é uma avaliação de proximidade, que tem como propósito melhorar a aprendizagem – QUE 

ORIENTAÇÕES (FEEDBACK) DAR AOS ALUNOS?. É um processo de recolha e interpretação de evidências que professores e alunos utilizam para 

determinar em que situação se encontram os alunos, onde se pretende que eles cheguem e qual a melhor forma de lá chegarem. 

Características da ApA: 

i) Ocorre durante o dia a dia da sala de aula; 

ii) Está integrada nos processos de ensino e aprendizagem (é contínua); 

iii) Resulta das interações que se devem estabelecer entre alunos e professores; 

iv) Está associada a formas de regulação e de autorregulação, através do feedback; 

v) É um processo eminentemente pedagógico; 

vi) Exige uma outra forma de trabalhar nas salas de aula, com os alunos mais ativos e participativos na resolução das tarefas propostas pelos 

professores; 

vii) É criterial (comparação com critérios) e ipsativa (comparação do aluno consigo mesmo - esforço, contexto, progresso); 

viii) Pode ser informal (experiências pessoais / subjetividade / interações e conhecimento prático) ou formal (deliberada, intencional e 

programada). 

ApA 
• Avaliação PARA as Aprendizagens 
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Como se desenvolve através do diálogo e da interação social, na proximidade entre alunos e professores, em contextos muito específicos e sem 

quaisquer propósitos classificativos, não faz sentido utilizar os seus resultados para a AdA em geral e, muito menos, para efeitos da AdA com fins 

classificativos. Na verdade, os dados da ApA não devem ser utilizados para fins sumativos, uma vez que esta utilização coloca questões de validade e 

da fiabilidade. 

Condições para a operacionalização da ApA: 

1º. Fornecimento de feedback inteligente, diversificado, bem distribuído, frequente e de elevada qualidade, tendo em vista apoiar e orientar os 

alunos no processo de aprendizagem;  

 

O feedback é uma das competências centrais e mais poderosas que o professor deve dominar para garantir uma avaliação formativa com 

impacto positivo nas aprendizagens dos alunos:  

- no plano cognitivo, fornece aos estudantes a informação de que eles precisam para compreenderem onde estão e o que precisam de fazer 

a seguir;  

- no plano motivacional, desenvolve o sentimento de controlo sobre a sua própria aprendizagem e, por conseguinte, aumenta o grau de 

envolvimento dos alunos através de processos cada vez mais eficazes de autorregulação  

Nem todo o feedback é eficaz e induz efeitos positivos. Ainda que os professores admitam que fornecem feedback com muita frequência é 

fundamental, porém, saber em que medida os alunos o recebem, compreendem e utilizam em prol da melhoria das suas aprendizagens. A 

eficácia do feedback está, pois, relacionada com a perceção que sobre ele têm os alunos, a qual resulta da combinação de fatores tais como: 

conhecimentos prévios, percurso escolar e representações sobre a escola. O feedback deve: 

  Incidir na tarefa, no processo de aprendizagem a que a mesma conduz e estar orientado para a autorregulação. Nunca devem ser 

feitos comentários pessoais; deve ser criterial ou ipsativo.  

FB 
• Conceito de Feedback 
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 Descrever (não julgar) – identificar pontos fortes e pontos suscetíveis de melhoria. 

 Ser “positivo”, construtivo, apresentando sugestões. 

A competência de dar feedback eficaz não é inata; pelo contrário, aprende-se e desenvolve-se através de uma prática reflexiva, do diálogo 

com os alunos e do trabalho colaborativo com os pares.  

A supervisão pedagógica e a observação de aulas, no âmbito de um trabalho colegial sistemático, são instrumentos poderosos para 

desenvolver a competência de dar feedback eficaz aos alunos.  

Saber escolher, em cada circunstância, as melhores opções de feedback constitui, pois, um dos principais desafios dos professores em prol 

de uma avaliação formativa e pedagógica.  

2º. Ativação dos processos cognitivos e metacognitivos dos alunos, e de processos complexos do pensamento, indo além de conhecer e 

compreender (por exemplo, analisar, sintetizar, avaliar, relacionar, integrar, selecionar, criar);  

3º. Interação e comunicação entre professores e alunos, para estabelecer pontes entre o que se considera ser importante aprender e o complexo 

mundo dos alunos; 

4º. Envolvimento deliberado, ativo e sistemático dos alunos no processo de aprendizagem – responsabilização e fornecimento de amplas 

oportunidades para elaborarem as suas respostas e para partilharem o que e como compreenderam;  

5º. Organização do currículo por tarefas, para utilização de diferentes rubricas e de outros processos de recolha de informação; 

A AdA (Avaliação Das Aprendizagens) – sumativa – é um balanço, uma apreciação global, um ponto de situação que se faz acerca do que, num dado 

momento, os alunos sabem e são capazes de fazer. Os professores são livres de organizar os momentos de avaliação sumativa que entenderem, 

sendo, no entanto, obrigados a comunicar o resultado dessas avaliações aos pais - EM QUE SITUAÇÃO SE ENCONTRAM OS ALUNOS? 

AdA 
• Avaliação Das Aprendizagens 
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É com base na avaliação sumativa que se tomam decisões relativas à progressão académica dos alunos e/ou à sua certificação no final de um dado 

ciclo de estudos (vd. ponto IV: Política de Classificação). No entanto, para cada domínio em que o aluno não tenha conseguido, no período a que se 

reporta o balanço, ultrapassar as suas dificuldades, é necessário prever, no período seguinte, momentos em que os dados obtidos são analisados para 

distribuir feedback pelos alunos, tendo em vista a regulação e autorregulação das suas aprendizagens (utilização formativa dos dados de avaliação 

sumativa) e em que os alunos são chamados a mostrar os seus progressos. 

Características da AdA: 

i) É realizada após o ensino, para recolher informação no sentido de formular um juízo acerca do que os alunos aprenderam, podendo ser ou 

não utilizada para atribuir uma classificação;  

ii) Não está integrada nos processos de ensino e de aprendizagem; 

iii) É pontual (ocorre em certos momentos pré determinados e calendarizados); 

iv) Deve contribuir para apoiar as aprendizagens dos alunos e o ensino dos professores; 

v) Está centrada nos resultados dos alunos; 

vi) Deverão ser postas em prática diferentes tarefas, para utilização de diferentes rubricas e de outros processos de recolha de informação; 

vii) É criterial e normativa (normativa sobretudo quando é externa); 

viii) Produz informação sistematizada e sintetizada, que é registada e tornada pública, acerca do que se considerou ter sido aprendido pelos 

alunos.  

 

Condições para a operacionalização da AdA: 

A avaliação formal, isto é, deliberada e propositadamente organizada para que possamos vir a formular um juízo acerca do valor e do mérito de um 

dado objeto, tende a seguir a chamada lógica das ciências ditas exatas. Isto significa que ela se baseia em critérios, procura a objetividade e utiliza 

dados de natureza quantitativa que devem ser estruturados através de uma diversidade de processos de recolha de informação, promopvendo um 

ambiente de avaliação das salas de aula indutor de uma cultura positiva de sucesso, baseada no princípio de que todos os alunos podem aprender.  
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Entende-se por processo de recolha de informação qualquer ação formal ou informal, estruturada ou não estruturada, desenvolvida com vista 

à obtenção de dados relativos às aprendizagens e competências dos alunos, tendo em vista a distribuição de feedback de qualidade. 

Destacam-se, neste Referencial, dois processos de recolha estruturada e formal de dados: as rubricas e os questionários. 

Decorre do exposto que o facto de um aluno não saber algo no decorrer de uma aula não deve ser utilizado como uma informação negativa 

para o balanço que se faz em termos de uma avaliação sumativa. O que, na hora do balanço, verdadeiramente interessa é saber: a) se o aluno 

ficou a saber; b) como é que ultrapassou as dificuldades; c) as razões que poderão ter impedido que assim acontecesse; d) o que foi 

efetivamente feito pelo aluno e pelo professor para dissipar as dificuldades. 

O processo de avaliação é conduzido pelo professor ou equipa de professores responsáveis pela organização do ensino e da aprendizagem, 

segundo os critérios e as ponderações definidos em Conselho Pedagógico, envolvendo, também os alunos e respetivos encarregados de 

educação. 

Podem, ainda, ter intervenção no processo de avaliação das aprendizagens dos alunos os serviços especializados de apoio educativo, os órgãos 

de administração e gestão da Escola, bem como outras entidades, nomeadamente serviços centrais e regionais da administração da educação, 

de acordo com o disposto nos Decretos-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho e 55/2018, de 6 de julho (e respetivas portarias). 

 

  

PRI 
• Conceito de Processo de Recolha de Informação 
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II. Critérios de avaliação 

A avaliação, a aprendizagem e o ensino são três processos pedagógicos incontornáveis e fundamentais que devem ser devidamente compreendidos 

por todos os intervenientes nos sistemas educativos (e.g., docentes, gestores escolares, decisores políticos, encarregados de educação). O processo de 

avaliação na ESHM é orientado pelos critérios de avaliação que aqui se apresentam, e que foram elaborados pelo Conselho Pedagógico, sob proposta 

dos grupos disciplinares e departamentos. 

 

Os critérios são afirmações que traduzem o que é verdadeiramente relevante aprender. Explicitam aquilo que se deseja que aconteça, um ideal a 

alcançar. São os padrões de aprendizagem que consideramos desejáveis em relação a um domínio e que todos os alunos deverão ter oportunidade de 

alcançar. Os critérios são importantes referenciais de aprendizagem que devem ser definidos durante o processo de planificação do ensino, ser 

transparentes e do conhecimento dos alunos. São os critérios que indicam aos alunos o que eles têm de aprender e saber fazer, uma vez que são 

informações que permitem que os alunos e os professores orientem os seus esforços de aprendizagem e de ensino, pois identificam o que se 

consideram ser as características ou os atributos que o desempenho dos alunos deve ter quando estão a trabalhar numa dada tarefa de avaliação. 

Estão focados nas características da aprendizagem que a tarefa permite evidenciar, para especificarem os aspetos mais relevantes que são avaliados 

por ela.  

A sua definição constitui um processo complexo e difícil, mas incontornável, pois a avaliação tem de ter como referência fundamental os referidos 

critérios. Os critérios, por sua vez, têm de ter em conta documentos curriculares de referência - o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, homologado através do Despacho n.º 6478/2017, de 9 de julho; as Aprendizagens Essenciais, homologadas através dos Despachos n.ºs 

6944 -A/2018, de 18 de julho, 8476 -A/2018, de 31 de agosto, 7414/2020, de 17 de julho, 7415/2020, de 17 de julho e 8209/2021, de 19 de agosto 

(este que reformula as AE de Matemática para o Ensino Básico); a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania; os perfis 

profissionais/referenciais de competência, quando aplicáveis (Despacho n.º 6605-A/2021 de 6 de julho).  

CA 
• Conceito de critério de avaliação 
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Os critérios de avaliação usados, na ESHM, para avaliação e classificação das aprendizagens realizadas pelos alunos (quer nas rubricas quer nos 

questionários)  aparecem, neste referencial, alocados às diferentes áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, 

tal como a tabela a seguir apresentada explicita: 

 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS PASEO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EM VIGOR NA ESHM 

Linguagens e textos CORREÇÃO COESÃO DICÇÃO EXPRESSIVIDADE   

Informação e comunicação PERTINÊNCIA FLUÊNCIA COMPREENSÃO  ESTRUTURAÇÃO CONSISTÊNCIA REFERENCIAÇÃO 

Raciocínio e resolução de problemas OBJETIVIDADE COMPLETUDE INTERPRETAÇÃO SISTEMATIZAÇÃO COERÊNCIA  

Pensamento crítico e pensamento criativo PERSUASÃO REFLEXÃO ANÁLISE RACIOCÍNIO   

pensamento criativo CRIATIVIDADE      

Relacionamento interpessoal PARTICIPAÇÃO RELACIONAMENTO COOPERAÇÃO    

Desenvolvimento pessoal e autonomia ORGANIZAÇÃO AUTONOMIA RESPONSABILIDADE    

Bem-estar, saúde  ambiente RESILIÊNCIA PERSISTÊNCIA NEGOCIAÇÃO    

Sensibilidade estética e artística 
DOMÍNIO (materiais 
e técnicas) 

COMPOSIÇÃO 
APRESENTAÇÃO / 
GRAFISMO 

CRIATIVIDADE CRIATIVIDADE  

Saber científico, técnico e tecnológico RIGOR ELUCIDAÇÃO 
PERCEÇÃO (tempo e 
espaço) 

APLICAÇÃO EFICÁCIA  

Consciência e domínio do corpo ADEQUAÇÃO  DESTREZA 
AMPLITUDE/TEMPO/ 
Nº 

RITMO 
CORREÇÃO 
TÉCNICA E TÁTICA 

 

 

AC 
• Correspondência entre os Critérios de Avaliação usados na ESHM e as Áreas de Competências do PASEO  
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PROCESSO DE RECOLHA DE DADOS - RUBRICA CRITÉRIOS 
 

RUBRICAS TRANSVERSAIS 
 

RELATÓRIO Objetividade Rigor Estruturação Reflexão 

PROCESSO DE TRABALHO INDIVIDUAL Participação Autonomia Responsabilidade Relacionamento  

PROCESSO DE TRABALHO EM GRUPO Cooperação Negociação Resiliência Responsabilidade 

TRABALHO DE PESQUISA (Avaliação do Produto) Completude Estruturação Rigor Reflexão 

TRABALHO DE PROJETO Completude Estruturação Rigor Criatividade 

EXPOSIÇÃO ORAL Elucidação Organização Adequação Correção 

APRECIAÇÃO/OPINIÃO ORAL Persuasão Organização Adequação Correção 

DEBATE/FÓRUM Rigor Persuasão Pertinência Correção 

DRAMATIZAÇÃO/RÔLE PLAY/JEUX DE SIMULATION Rigor Criatividade Adequação Correção 

DOSSIÊ/CADERNO DE REGISTOS/PORTEFÓLIO Completude Organização Reflexão Correção 

RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS/PROBLEMAS Compreensão Sistematização Raciocínio Reflexão 
 
 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 
  

PROCESSO DE RECOLHA DE DADOS - QUESTIONÁRIO CRITÉRIOS 
Português Compreensão Interpretação  Rigor 

PLNM Compreensão Interpretação Rigor Correção 

Francês Compreensão  Rigor Correção 

Inglês   Rigor     
PROCESSO DE RECOLHA DE DADOS - RUBRICA CRITÉRIOS 

  
RUBRICAS ESPECÍFICAS – PORTUGUÊS /PLNM 

EXPOSIÇÃO ESCRITA Elucidação Pertinência Coesão Correção 

APRECIAÇÃO/OPINIÃO ESCRITA Persuasão Pertinência Coesão Correção 

NARRAÇÃO Perceção (no tempo) Pertinência Coesão Correção 

R 
• Critérios de Avaliação por processo de recolha de dados 
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RUBRICAS ESPECÍFICAS – PORTUGUÊS /PLNM 
DESCRIÇÃO Perceção (no espaço) Pertinência Coesão Correção 

RESUMO Rigor Pertinência Coesão Correção 

SÍNTESE Rigor Pertinência Coesão Correção 

CARTA/EMAIL Rigor Pertinência Coesão Correção   
RUBRICAS ESPECÍFICAS – LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

EXPRESSÃO ORAL (em Línguas Estrangeiras) Rigor Fluência Adequação Correção 

EXPRESSÃO ESCRITA (em Línguas Estrangeiras) Rigor   Pertinência Coesão Correção      

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
  

PROCESSO DE RECOLHA DE DADOS - QUESTIONÁRIO CRITÉRIOS 
Direito, Economia A, Sociologia (CCH e EFP), AI, GOCS (1.ºTAS), EMRC, CIS, História, História A, HCA, 
Filosofia, Psicologia B, CRI (1.ºTAS), PPG (TAP), Geografia, Geografia A,   

Compreensão Aplicação 
  

PROCESSO DE RECOLHA DE DADOS - RUBRICA CRITÉRIOS 
 

Rubricas transversais     ~      

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 
 

PROCESSO DE RECOLHA DE DADOS - QUESTIONÁRIO CRITÉRIOS 

Matemática, Matemática A, MACS 
Rigor Compreensão Reflexão Correção 

Análise Eficácia   

Física e Química A, Física, Química, Física e Química 
(EFP), Físico-Química, CN, BG, Biologia, HSCG, Saúde, 
GOSCS 

Rigor Compreensão Reflexão Completude 

TIC, OC, Aplicações informáticas B, AC, PSI, RC, SO Rigor      
PROCESSO DE RECOLHA DE DADOS - RUBRICA CRITÉRIOS 

  
RUBRICAS ESPECÍFICAS – CIÊNCIA 

APRESENTAÇÃO ORAL (em Ciência) Rigor Correção Coerência Expressividade 

DESEMPENHO NA ATIVIDADE LABORATORIAL Responsabilidade Destreza Autonomia Cooperação 

APRESENTAÇÃO ESCRITA/MULTIMÉDIA (em Ciência) Rigor Apresentação/Grafismo Estruturação Referenciação  
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RUBRICAS ESPECÍFICAS – MATEMÁTICA 
COMUNICAÇÃO MATEMÁTICA Rigor Análise Reflexão Eficácia 

 
 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 
   

PROCESSO DE RECOLHA DE DADOS - QUESTIONÁRIO CRITÉRIOS 
GDA Correção Rigor   

Educação Física Rigor    

Adaptações Curriculares significativas Compreensão Aplicação     

PROCESSO DE RECOLHA DE DADOS - RUBRICA CRITÉRIOS 
  

RUBRICAS ESPECÍFICAS – ARTES 
PORTEFÓLIO DE ARTES VISUAIS Domínio (de materiais e de técnicas) Composição Análise Criatividade  

RUBRICAS ESPECÍFICAS – EDUCAÇÃO FÍSICA 
ATLETISMO Cooperação Correção Técnica Amplitude/Tempo Persistência 

APTIDÃO FÍSICA Cooperação Correção Técnica Amplitude / Tempo / Número Persistência 

SITUAÇÃO DE JOGO (Formal ou reduzido) Cooperação Correção Técnica e Tática Aplicação (de regras) Persistência 

EXERCÍCICO CRITÉRIO  Cooperação Correção Técnica Consistência Persistência 

COREOGRAFIA Cooperação Correção Técnica Ritmo Persistência 

ARBITRAGEM Adequação Coerência Consistência Relacionamento  
RUBRICAS ESPECÍFICAS – ADAPTAÇÕES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

COMUNICAÇÃO, LINGUAGEM E FALA  Compreensão Correção Relacionamento Reflexão 

APRENDIZAGEM GERAL E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS  Responsabilidade Rigor Aplicação Persistência 

REALIZAÇÃO DE TAREFAS  Destreza Persistência Organização Adequação 

DOSSIÊ DE TRABALHO E CADERNO DA DISCIPLINA  Completude Organização Correção Reflexão 

 

A existência deste conjunto de critérios e a sua consensualização garante a operacionalização de uma avaliação de referência criterial, quer no contexto 

da avaliação para as aprendizagens - ApA (formativa) - quer no da avaliação das aprendizagens - AdA (sumativa); é também com base neles de 
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mobilizamos a informação para efeitos da atribuição de classificações. 

 

Descritores são especificações que se consideram relevantes - descrições tão simples e sucintas quanto possível - do nível de qualidade do 

desempenho dos alunos numa dada tarefa de avaliação, dando conta dos diferentes objetos de avaliação. Nas rubricas de avaliação, os critérios 

aparecem descritos. Nos questionários, os critérios são usados de acordo com a seguinte descrição: 

 

Compreensão Atua de acordo com os enunciados, reconhecendo o ponto de partida e o ponto de chegada do exercício 

Interpretação Explicita os sentidos múltiplos textuais (objetivos e subjetivos)  

Rigor Usa conceitos e raciocínios cientificamente rigorosos 

Correção Respeita as convenções ao nível do discurso e das regras de comunicação 

Aplicação Utiliza, em novas situações, as aprendizagens realizadas 

Reflexão Analisa criticamente os dados e formula conclusões de forma coerente e/ou apresenta a sua visão ou posicionamento crítico  

Completude Apresenta todos os tópicos solicitados na questão 

Análise Descreve e explica resultados, ideias e processos matemáticos usados de forma coerente. 

Eficácia Apresenta validade da conjetura robustamente justificada, com as ideias e processos matemáticos, por diversas representações adequadas, incluindo 
linguagem matemática, se pertinente, e estabelece conexões entre elas 

 

De modo geral, os objetos de avaliação mais comuns e incontornáveis podem ser analisados em três dimensões, explicitadas no conceito de 

competência presente no PASEO - conhecimentos, capacidades e atitudes -, sendo que as dimensões socioafetivas não aparecem isoladas:  

a) conhecimento dos chamados conteúdos curriculares; 

b) mobilização e utilização de conhecimentos na resolução de problemas de natureza diversa;  

c) desempenhos relacionados com uma diversidade de expressões. 

DD • Conceito de descritor de desempenho 

Q • Descrição dos critérios usados nos Questionários 

OA 
• Conceito de objeto de avaliação 
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As tarefas (de ensino, de avaliação e de aprendizagem) devem ser criteriosamente selecionadas e diversificadas, representando os domínios 

estruturantes do currículo:  

a) Tarefas que permitam avaliar os conhecimentos dos alunos de acordo com o que está previsto no currículo nacional - reportam-se 

essencialmente a questionários (itens de seleção e de construção – resposta curta); 

b) Tarefas através das quais os alunos realizem desempenhos que possam mostrar que são capazes de utilizar adequadamente os 

conhecimentos que aprenderam - integram uma panóplia de propostas que envolvem desempenhos (performances) dos alunos - projetos; 

resolução de problemas; textos (itens de respostas extensas e respostas restritas), … 

Pretende-se que as tarefas propostas ativem processos complexos do pensamento (por exemplo, analisar, sintetizar, avaliar, relacionar, integrar, 

selecionar, criar – vd. Taxonomia de Bloom adaptada à era digital). 

 

São orientações fundamentais, para que os alunos possam regular e autorregular os seus progressos nas aprendizagens que têm de desenvolver. Assim, 

nas rubricas, temos sempre dois elementos fundamentais: i) um conjunto coerente e consistente de critérios que se considera traduzirem claramente o 

que é desejável que os alunos aprendam; ii) um conjunto muito claro de descrições de níveis de desempenho para cada um desses critérios.  

As rubricas de avaliação em vigor na Escola explicitam, para docentes, alunos e respetivos encarregados de educação, os critérios de avaliação que cada 

tarefa deve respeitar, assim como os níveis de desempenho, obedecendo a uma escala de três níveis descritos, podendo ser utilizados os dois 

intermédios. 

 As rubricas em vigor na ESHM Integram o Anexo 1 a este Referencial, dele fazendo parte integrante 

T 
• Conceito de tarefa 

R 
• Conceito de rubrica de avaliação 
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III. Ponderações por domínio do saber 

 Os domínios estão implícitos ou explícitos nas Aprendizagens Essenciais de cada disciplina. 

“Um domínio é um corpo de conhecimento, definido social e teoricamente como o conhecimento de um grupo de pessoas que compartilha 

comprometimentos ontológicos e epistemológicos” (Hjorland, B. Domain analysis. Knowledge Organization, v. 44, n.º 6, pp. 436-464, nov. 2017). 

É um organizador concetual (que pode ser comum a diferentes disciplinas), que relaciona conceitos e práticas de estudo, unidos por uma linguagem 

comum e que são um apoio à decisão estratégica. Estão orientados por critérios e especificam-se em Áreas, Subáreas e Temas.  

 

Analisadas as Aprendizagens Essenciais de cada disciplina, os Departamentos submeteram a aprovação do Conselho Pedagógico três ou quatro 

domínios estruturantes de cada área de saber, com respetivas ponderações, conforme legalmente previsto (n.º 3 do artigo 18.º da portaria n.º 223-

A/2018, de 3 de agosto (Ensino Básico), do artigo 20.º da portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto (Cursos Científico-Humanísticos) e do artigo 22.º da 

portaria n.º 235-A /2018, de 23 de agosto (Cursos Profissionais de Nível Secundário). 

A eles deverão foram associadas rubricas ou questionários usados para avaliação sumativa, com vista à atribuição de uma classificação, com os 

respetivos critérios que orientam essa avaliação e as áreas de competências para que remetem, segundo o esquema a seguir apresentado: 

 

 

 

D 
• Conceito de Domínio do Saber 

PD 
•Ponderações por Domínio 
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Ano Letivo:      
Ano de Escolaridade:       

DEPARTAMENTO DE     
SECÇÃO DE     
Disciplina:      

Curso      
Portaria n.º     

Ciclo de Formação     

As ponderações por domínio integram, organizadas por Departamento Curricular, o Anexo 2 a este Referencial, dele fazendo parte integrante. 

 

 

Com base nos domínios identificados, foram organizadas as fichas de autoavaliação dos alunos. Nelas, os alunos sistematizam a sua 

autoavaliação, por domínio, com especificação do tema e/ou conteúdo, através do preenchimento individual, pelo menos no final de cada 

período, da seguinte matriz: 

  

AA 
•Autoavaliação 

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSO DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO 

PASEO 

 
Rubrica 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

Questionário 
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DEPARTAMENTO DE  
SECÇÃO DE  
Disciplina:    
Módulo/UFCD n.º:   -     

Curso         
Portaria n.º         

Ciclo de Formação:         
Ano Letivo:           

Ano/Turma:  ______________  
Nome: ______________________________________________________________________  N.º:  ____________  

 

Aprendizagens (Essenciais) que desenvolvi 

1.º Período 2.º Período 3.º Período 

Níveis de Consecução Níveis de Consecução Níveis de Consecução 

Se
m
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h
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Com falhas que 
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m
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Com falhas que 
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 F
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Domínio -      

             

             

             

Domínio -      

             

             

             

Domínio -      
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IV. Política de classificação da Escola 

Neste ponto se definem os contextos de avaliação sumativa com propósitos de classificação, isto é, as características e os princípios do sistema de 

classificação (a forma como os docentes devem mobilizar os resultados da avaliação sumativa para atribuição de uma classificação). Assumimos 

que classificar é aplicar um algoritmo, um procedimento aritmético a partir das ponderações atribuídas aos domínios, de acordo com os processos de 

recolha de informação explicitados, para cada disciplina. Da aplicação deste algoritmo resulta a atribuição de um número de uma dada escala. 

 

Na ESHM existem as seguintes regras para a realização de avaliações sumativas orientadas para a atribuição de classificação aos alunos:  

1. Em cada período (ou módulo, na EFP), deverá ser operacionalizado, no mínimo, um processo de recolha de dados com utilização sumativa 

orientado para a classificação (rubrica ou questionário de avaliação), por domínio. 

2. As partículas “ou”, colocadas nas tabelas de ponderação por domínio do saber, indicam quais os processos que, em cada período (ou módulo, 

na EFP), podem ser utilizados em alternativa.  

3. No entanto, ao longo do ano letivo, todos os processos de recolha de dados especificados por cada disciplina na tabela respetiva de 

ponderação, e respetivos critérios, deverão ser aplicados. 

4. Os critérios de avaliação a considerar na avaliação e na classificação dos alunos estão descritos nas rubricas de avaliação, sendo a sua 

descrição a mesma quando usados nos questionários (para maior transparência, a descrição dos critérios considerados nos questionários 

está apresentada na página 19 deste Referencial de Avaliação); a correspondência entre os critérios de avaliação e as Áreas de 

Competência do PASEO é a mesma, nas rubricas e nos questionários (cf. tabela apresentada na página 15).  

C 
• Conceito de Classificação 

C 
• Regras para a Classificação dos Desempenhos dos Alunos 
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5. Para cada domínio em que o aluno não tenha conseguido, no período a que se reporta o balanço, ultrapassar as suas dificuldades, é 

necessário prever, no período seguinte, momentos em que os dados obtidos são analisados para distribuir feedback pelos alunos, tendo em 

vista a regulação e autorregulação das suas aprendizagens (utilização formativa dos dados de avaliação sumativa) e em que os alunos são 

chamados a mostrar os seus progressos. 

6. As tarefas com utilização sumativa orientadas para a classificação que ocupem cada aluno num tempo letivo ou mais deverão ser 

calendarizadas com os estudantes e registadas na plataforma informática INOVAR, de modo a não ser marcada mais do que uma por dia.  

7. As rubricas só deverão ser utilizadas para avaliação sumativa orientada para a classificação depois de feita a sua apropriação pelos alunos, em 

situações de avaliação formativa e sumativa não orientada para a classificação. 

8. Os enunciados de todos os elementos de avaliação (para utilização formativa ou sumativa) deverão ser escritos nas folhas codificadas e 

disponibilizadas na plataforma Moodle, e em cujo cabeçalho está especificada a utilização que será dada aos dados (formativa ou 

sumativa). 

9. Nas práticas de avaliação sumativa cujos resultados são utilizados para atribuir classificações aos alunos, é necessário fazer corresponder aos 

diferentes níveis de desempenho dos critérios de avaliação um padrão (standard) que permita determinar o nível de consecução de cada 

critério, escolher um processo de recolha de informação que permita medir as aprendizagens alcançadas, e, finalmente, analisar estes 

resultados para poder tomar decisões. A escala a utilizar deve resultar um total de 200 pontos/20 valores nos Cursos Científico-Humanísticos 

e nos Cursos de Educação e Formação Profissional de nível secundário, e de 100% no Ensino Básico: 

Níveis de 
desempenho 

Escala para o 
Ensino Básico 

Escala para o Ensino 
Secundário 

 

O aluno: 

5 25% 5 valores /50 pontos Mostra ter desenvolvido todas as aprendizagens essenciais previstas.    

4 20% 4 valores / 40 pontos Apresenta falhas que é capaz de reformular, com sucesso, com orientação do professor. 

3 15% 3 valores / 30 pontos Apresenta falhas que implicam apoio direto do professor no processo de trabalho.  

2 10% 2 valores / 20 pontos Apresenta falhas que exigem mudança na estrutura dos conhecimentos. 

1 5% 1 valor / 10 pontos Apresenta falhas que exigem mudança nas suas representações e hábitos. 
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10. Os dados de avaliação sumativa orientada para a classificação deverão ser registados no ficheiro (livro) Excel, disponível na plataforma 

Moodle, onde deverão ser abertos tantos separadores quantos os domínios de cada disciplina, nos quais serão colocados os resultados dos 

diferentes registos de avaliação sumativa orientada para a classificação. 

11. Este ficheiro (livro) Excel será enviado, por cada professor, ao respetivo coordenador de secção disciplinar, antes de cada conselho de 

turma, para que este possa atestar o cumprimento do espírito e da forma deste Referencial de Avaliação, responsabilizando-se, assim, 

pelos incumprimentos que ocorram nas práticas dos professores que integram a secção que coordena. 

12. Este mesmo ficheiro (livro) será, depois de validado pelo coordenador de secção disciplinar, remetido aos diretores de turma. 

13. Quando o professor decidir realizar um teste, reunindo diferentes rubricas e questionários, deverá ser seguida a explicitação concetual 

identificada neste referencial, estando a escala de cada rubrica e questionário adequada à cotação do teste. 

14. Os dados de avaliação sumativa orientados para a classificação deverão seguir o princípio da diversificação, pelo que nunca poderá o 

professor basear a sua recolha de dados (de avaliação sumativa orientados para a classificação) de um período letivo/UFCD/Módulo em, 

apenas “teste” ou “ficha” ou “questionário”.  

15. Os critérios de avaliação e as ponderações por domínio são operacionalizados pelo Conselho de Turma, que analisa as classificações propostas 

por cada professor relativamente à disciplina que leciona, sendo esta estrutura responsável pela classificação atribuída ao aluno no final de 

cada período.  

16. Nas práticas de avaliação sumativa cujos resultados são utilizados para atribuir classificações aos alunos deve ser explicitada a cotação 

obtida pelos estudantes em cada questão dos questionários e em cada critério das rubricas. Na classificação da tarefa é a seguinte a 

correspondência entre as escalas qualitativa e quantitativa: 
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17. A classificação de final de cada período letivo e ano resulta do juízo global sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos, assegurando-se o 

Conselho de Turma de que foram dadas aos estudantes oportunidades de recuperar aprendizagens não realizadas. 

18. É o seguinte o algoritmo para atribuição da nota e do nível de cada período/ano, nos CCH e EB: 

1.ºP - média ponderada dos resultados obtidos nas avaliações sumativas de cada domínio. 

2.ºP - 50% da média ponderada dos resultados obtidos nas avaliações sumativas de cada domínio do 1.º período + 50% da média ponderada 

dos resultados obtidos nas avaliações sumativas de cada domínio, no 2.º período. 

3.ºP - 50% da média ponderada dos resultados obtidos nas avaliações sumativas de cada domínio do 2.º período + 50% da média ponderada 

dos resultados obtidos nas avaliações sumativas de cada domínio, no 3.º período. 

19. Na EFP a nota de cada módulo corresponde à média ponderada dos resultados obtidos nas avaliações sumativas de cada domínio. 

20. A classificação do ano será, em cada disciplina, no Ensino Básico nos Cursos Científico-Humanísticos, a do 3.º período. 

21. Sobre a avaliação sumativa de final de ciclo, consultar o Plano de Estudos e Desenvolvimento do Currículo, na página da Escola. 

22. Cabe aos coordenadores de departamento, em articulação com os coordenadores de cada disciplina/área disciplinar, assegurarem-se do 

cumprimento, por cada docente sob sua responsabilidade, do exarado neste Referencial de Avaliação, devendo os coordenadores de secção 

acompanhar os docentes que revelem dificuldade em operacionalizar as políticas de avaliação e de classificação que nas páginas anteriores 

se explicitam. 
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Anexo 1 – Rubricas de Avaliação 
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RUBRICAS TRANSVERSAIS 
 

Rubrica de Avaliação do RELATÓRIO  

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Objetividade 
Informa sobre o que está a ser tratado, do que se 
pretende com o relatório e define claramente o 
método usado para chegar às conclusões 

 
Apresenta falhas pontuais nos aspetos em 
avaliação 

 Apresenta falhas sistemáticas nos 
aspetos em avaliação 

Rigor  

Usa conceitos cientificamente rigorosos, com 
vocabulário diversificado 
Inclui tabelas, gráficos e/ou ilustrações 
(devidamente legendados) 
Respeita as convenções 
Faz as referências 

 
Apresenta falhas pontuais de rigor e/ou de 
clareza 

 Apresenta falhas sistemáticas de rigor 
e/ou de clareza 

Estruturação 

Respeita as normas de apresentação do relatório 
Organiza em partes: 
- Introdução 
- Procedimento experimental,  
- Apresentação dos resultados 
- Discussão dos resultados  
- Conclusões 
- Bibliografia 

 Apresenta falhas pontuais na apresentação do 
relatório e/ou omite alguma(s) das 6 partes 

 
Apresenta falhas sistemáticas na 
apresentação do relatório e/ou omite 
alguma(s) das 6 partes 

Reflexão 

Analisa criticamente os resultados e estabelece 
conclusões de forma coerente e/ou apresenta a sua 
visão/posicionamento crítico sobre os factos ou 
acontecimentos: 
- implicações para a área de estudo em questão 
- impacto sobre a atividade 
- sugestões de melhoria ou de correção, ou 
propostas para se aprofundar o estudo  

 
Apresenta falhas pontuais ao nível do seu 
posicionamento crítico e/ou na coerência das 
conclusões 

 
Apresenta falhas sistemáticas ao nível 
do seu posicionamento crítico e/ou na 
coerência das conclusões 
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Rubrica de Avaliação do PROCESSO de TRABALHO INDIVIDUAL  

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Participação Realiza todas as tarefas que lhe são solicitadas  
Realiza algumas das tarefas que lhe são 
solicitadas 

 Não realiza as tarefas que lhe são 
solicitadas 

Autonomia 
Persiste na realização das tarefas, só recorrendo ao 
professor após tentar resolver por si 

 Recorre ao professor sempre que tem uma 
dificuldade, sem tentar resolver por si 

 Não persiste na realização das tarefas 
nem recorre ao professor  

Responsabilidade 
Cumpre os prazos e todas as solicitações do 
professor na realização das tarefas 

 
Nem sempre cumpre os prazos e as 
solicitações do professor na realização das 
tarefas 

 
Raramente cumpre os prazos e as 
solicitações do professor na realização 
das tarefas 

Relacionamento  
Contribui sistematicamente para um ambiente de 
aula sereno e agradável 

 Contribui pontualmente para um ambiente de 
aula sereno e agradável 

 Não contribui para um ambiente de 
aula sereno e agradável 

 

Rubrica de Avaliação do PROCESSO de TRABALHO em GRUPO 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Cooperação  
Partilha voluntariamente os saberes, colocando-os 

ao serviço do grupo 
 Partilha os saberes, quando solicitado  Não partilha saberes  

Negociação 
Negocia consensos que conduzem à resolução da 

tarefa, interagindo de modo empático e tolerante. 
 Tem dificuldade em mostrar, com base em 

dados e factos, a diferença de perspetivas 
 Exclui-se da negociação 

Resiliência 
É convicto relativamente às propostas / ideias / 

soluções que apresenta, fundamentando-as 
 

Desiste das propostas / ideias / soluções 

apresentadas, quando se torna difícil defendê-

las  

 Desiste das propostas / ideias / soluções 

apresentadas, antes de as defender 

Responsabilidade  
Contribui ativamente para a resolução da tarefa no 

prazo estabelecido 
 Envolve-se na(s) tarefa(s), mas não cumpre o(s) 

prazo(s) estabelecido(s) 
 Foge à(s)  tarefa(s)  
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Rubrica de Avaliação do TRABALHO de PESQUISA (AVALIAÇÃO DO PRODUTO) 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Completude Apresenta todos os tópicos solicitados  
Apresenta algum/alguns dos tópicos 
solicitados 

 Não apresenta qualquer dos tópicos 
solicitados 

Estruturação 
Estrutura corretamente a informação de forma a 
facilitar a utilização posterior 

 Estrutura a informação, mas nem sempre é 
fácil fazer a sua utilização posterior 

 
A informação existente está 
desestruturada, não permitindo a sua 
utilização  

Rigor  

Usa conceitos cientificamente rigorosos, com 
vocabulário diversificado 
Inclui tabelas, gráficos e/ou ilustrações 
(devidamente legendados) 
Faz as referências 

 Apresenta falhas pontuais de rigor científico  Apresenta falhas sistemáticas de rigor 
científico 

Reflexão 
Produz reflexão sobre o teor da pesquisa, 
analisando criticamente a informação recolhida e 
formulando conclusões 

 Produz reflexão sobre o teor da pesquisa, mas 
sem revelar coerência 

 Não produz reflexão sobre a informação 
pesquisada 

 

Rubrica de Avaliação do TRABALHO de PROJETO 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Completude  Apresenta os tópicos solicitados.  
Apresenta algum/alguns dos tópicos 
solicitados. 

 Não apresenta qualquer dos tópicos 
solicitados. 

Estruturação  
Estrutura corretamente a informação de forma a 
facilitar a utilização posterior. 

 Estrutura a informação, mas nem sempre é 
fácil fazer a sua utilização posterior. 

 
A informação existente está 
desestruturada, não permitindo a sua 
reutilização. 

Rigor 
Usa raciocínio lógico, utilizando técnicas e/ou 
procedimentos científicos e tecnológicos rigorosos. 

 
Apresenta falhas pontuais de rigor técnico, 
científico e tecnológico, que não 
comprometem a cientificidade do trabalho. 

 Apresenta falhas sistemáticas de rigor 
técnico, científico/tecnológico 

Criatividade  
Aplica as potencialidades e características das 
técnicas e conceitos em situações inovadoras e na 
resolução de problemas. 

 

Aplica as características das técnicas e 
conceitos, mas nem sempre as utiliza para 
apresentação de soluções, com vista à 
resolução dos problemas. 

 
Não aplica as potencialidades e 
características das técnicas e conceitos à 
resolução de problemas.  
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Rubrica de Avaliação da EXPOSIÇÃO ORAL 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Elucidação 

Faz a análise e síntese de representações concetuais 
Explicita e fundamenta as ideias: 
- caráter demonstrativo, informativo 
- concisão e objetividade 
- frases declarativas 
- 3.ª pessoa 
- presente do indicativo 
- nexo de causalidade (causas/consequências) 
Usa um repertório lexical rigoroso e objetivo (termos 
técnicos e/ou científicos) 

 Apresenta um texto de análise de síntese de 
representações concetuais, tratando o tema 
proposto, com falhas em 3 dos aspetos 
necessários à elucidação do tema  

 Apresenta um texto que não obedece 
ao género/formato solicitado e/ou não 
trata o tema proposto 

Organização 

Controla o tempo 
Marca: 
- Introdução – definição do tema/objeto 
- Desenvolvimento – factos e exemplos (explicações, 
causas e consequências); identificação das fontes 
- Conclusão – contributo para esclarecimento da 
situação analisada 

 Apresenta um texto organizado, mas com 
falhas relativamente aos exemplos 
apresentados e/ou à identificação das fontes 

 Não organiza o texto 

Adequação 
Usa o discurso exigido pela situação de 
comunicação, combinando o nível verbal com o não 
-verbal 

 Apresenta falta de adequação a nível verbal ou 
não verbal 

 Apresenta total desadequação do 
discurso verbal e não-verbal 

Correção 

Assegura a coesão textual: 
- Cadeias de referência  
- Flexão verbal 
- Coordenadas de enunciação 

 Apresenta falhas pontuais nos quatro aspetos 
em avaliação, ou falhas significativas em um 
desses aspetos. 

 Apresenta falhas sistemáticas de 
correção do discurso 
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Rubrica de Avaliação da APRECIAÇÃO / OPINIÃO ORAL 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Persuasão 

Avalia e toma posição 
É convincente: 
- linguagem valorativa (apreciativa ou depreciativa); 
posicionamento crítico (juízo de valor) 
- frases declarativas e exclamativas 
- 1.ª ou 3.ª pessoa 
- presente do indicativo 
- atualidade 
Usa um repertório lexical rigoroso e objetivo (termos 
técnicos e/ou científicos) 

 Apresenta um texto de avaliação e tomada de 
posição, tratando o tema proposto, com falhas 
em 3 dos aspetos necessários à elucidação do 
tema  

 Apresenta um texto que não obedece ao 
género/formato solicitado e/ou não 
trata o tema proposto 

Organização 

Controla o tempo 
Marca: 
-Introdução – apresentação/descrição do objeto 
(evento, livro, escultura, música, pintura, 
arquitetura, …) 
-Desenvolvimento – posicionamento crítico 
relativamente ao objeto (argumentos a favor ou 
contra), devidamente fundamentados e com 
identificação de fontes 
-Conclusão – síntese e reforço da tese 

 Apresenta um texto organizado, mas com 
falhas relativamente aos exemplos 
apresentados e/ou à identificação das fontes, 
que não põem em causa a avaliação e tomada 
de posição 

 Não organiza o texto 

Adequação 

Usa o discurso exigido pela situação de 
comunicação, combinando o nível verbal com o não-
verbal 
 

 Apresenta falta de adequação a nível verbal ou 
não-verbal 

 Apresenta total desadequação do 
discurso verbal e não-verbal 

Correção 

Assegura a coesão textual: 
- Cadeias de referência  
- Flexão verbal 
- Coordenadas de enunciação 

 Apresenta falhas pontuais nos quatro aspetos 
em avaliação, ou falhas significativas em um 
desses aspetos. 

 Apresenta falhas sistemáticas de 
correção do discurso 
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Rubrica de Avaliação do DEBATE / FÓRUM 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Rigor  Usa conceitos rigorosos, com vocabulário diversificado   
Apresenta, por vezes, falta de rigor, que não 
deturpa a informação 

 Apresenta falhas graves  

Persuasão 
Transmite a mensagem usando argumentos e 
exemplos que convencem o público-alvo 

 Transmite a mensagem e usa argumentos e 
exemplos, mas não é convincente 

 Foca-se na mensagem, mas não formula 
argumentos adequados 

Pertinência  
Aprofunda o tema e apresenta progressão da 
informação  

 Cumpre o tema, mas a informação é redundante  Cumpre o tema, mas apresenta falta de 
informação 

Correção  
Respeita as convenções ao nível do discurso e das 
regras de comunicação 

 
Apresenta falhas, que não impedem a 
comunicação 

 Apresenta erros que deturpam a 
comunicação 

 

Rubrica de Avaliação da DRAMATIZAÇÃO / ROLE PLAY / JEUX DE SIMULATION 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Rigor  
Usa conceitos rigorosos, com vocabulário 
diversificado 

 Apresenta, por vezes, falta de rigor, que não 
deturpa a informação 

 Apresenta falhas graves  

Criatividade 
Reorganiza o discurso, fazendo emergir a simbologia 
do texto dado, quando exigido 

 Faz emergir de forma ténue a simbologia do 
texto 

 Não evidencia a simbologia do texto 

Adequação 
Usa o discurso exigido pela situação de 
comunicação, combinando o nível verbal com o não-
verbal 

 Apresenta falta de adequação a nível verbal ou 
não verbal 

 Apresenta total desadequação do 
discurso verbal e não-verbal 

Correção 
Respeita as convenções ao nível do discurso  Apresenta falhas, que não impedem a 

comunicação 
 Apresenta erros que deturpam a 

comunicação 
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Rubrica de Avaliação do DOSSIÊ/CADERNO DE REGISTOS/PORTEFÓLIO 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Completude 
Apresenta registo de todos os dados / passos 
necessários à realização das tarefas 

 
Apresenta registo de grande parte dos dados / 
passos necessários à realização das tarefas 

 Os registos existentes não asseguram a 
realização das tarefas 

Organização 
Estrutura a informação de forma a facilitar a 
utilização posterior 

 Estrutura a informação, mas nem sempre é 
fácil fazer a sua utilização posterior 

 
A informação existente está 
desestruturada, não permitindo a sua 
utilização  

Reflexão 
Produz reflexão sobre o processo de trabalho e 
reformula os erros  

 
Reformula os erros com base nas orientações 
do professor, mas não produz reflexão sobre o 
processo de trabalho  

 Não consegue reformular os erros 

Correção 
Respeita as convenções ao nível do discurso e/ou 
apresenta as atividades com correção  

 Apresenta falhas, que não impedem a 
comunicação 

 Os erros existentes deturpam a 
comunicação 

 

Rubrica de Avaliação da RESOLUÇÃO de EXERCÍCIOS/PROBLEMAS 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Compreensão  
Reconhece claramente o ponto de partida e o ponto 
de chegada do exercício, assim como a relação 
qualitativa entre as grandezas 

 
Só concretiza um dos descritores de topo 
identificados  

 Não concretiza qualquer dos 
descritores de topo identificados 

Sistematização 
Identifica os dados do problema e procede às 
devidas conversões de unidades 

 Só concretiza um dos descritores de topo 
identificados  

 Não concretiza qualquer dos 
descritores de topo identificados 

Raciocínio  Aplica as regras de cálculo com rigor matemático   Aplica as regras de cálculo com falhas no rigor 
matemático 

 Não aplica as regras de cálculo com 
rigor matemático 

Reflexão 
Analisa criticamente os resultados obtidos, 
argumentando de forma clara e correta 

 Analisa criticamente os resultados obtidos, 
embora com falhas na argumentação  

 Não analisa criticamente os resultados 
obtidos 
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RUBRICAS ESPECÍFICAS  

PORTUGUÊS 

Rubrica de Avaliação da EXPOSIÇÃO ESCRITA 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Elucidação 

Faz a análise e síntese de representações concetuais 
Explicita e fundamenta as ideias/representações 
concetuais: 
- caráter demonstrativo, informativo 
- concisão e objetividade 
- frases declarativas 
- 3.ª pessoa 
- presente do indicativo 
- nexo de causalidade (causas/consequências) 
Usa um repertório lexical rigoroso e objetivo 
(termos técnicos e/ou científicos) 
Respeita o número de palavras 

 

Apresenta um texto de análise de síntese de 
representações concetuais, tratando o tema 
proposto, com falhas em 3 dos aspetos 
necessários à elucidação do tema  

 
Apresenta um texto que não obedece 
ao género/formato solicitado e/ou não 
trata o tema proposto 

Pertinência 

Marca: 
- Introdução – definição do tema/objeto 
- Desenvolvimento – factos e exemplos (explicações, 
causas e consequências); identificação das fontes 
- Conclusão – contributo para esclarecimento da 
situação analisada 

 
Apresenta um texto organizado, mas com 
falhas relativamente aos exemplos 
apresentados e/ou à identificação das fontes 

 Não organiza o texto 

Coesão 

Apresenta as três partes proporcionadas e 
articuladas: 
- parágrafos;  
- articulação interfrásica;  
- cadeias de referência;  
- coordenadas de enunciação 

 

Apresenta falhas pontuais nos quatro aspetos 
em avaliação, ou falhas significativas em um 
desses aspetos, que não põem em causa a 
análise e síntese das representações 
concetuais. 
 
5 a 8 erros 

 Não organiza o texto 

Correção  

Respeita as convenções: 
- flexão verbal 
- concordância 
- pontuação 
- ortografia: 0 erros 

 

Apresenta falhas pontuais nos quatro aspetos 
em avaliação, ou falhas significativas em um 
desses aspetos. 
 
5 a 8 erros 

 

Apresenta falhas sistemáticas de 
correção do discurso 
 
 
Mais de 16 erros 
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Rubrica de Avaliação da APRECIAÇÃO/OPINIÃO ESCRITA  

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Persuasão 

Avalia e toma posição 
Explicita o seu ponto de vista: 
Produz um discurso valorativo – exemplificação, 
comprovação e refutação 
Respeita o número de palavras estipulado  
Apresenta eficácia argumentativa; 
- argumentos e exemplos pertinentes 
- repertório lexical rigoroso e objetivo (termos 
técnicos e/ou científicos)  

 

Apresenta um texto de avaliação e tomada de 
posição, tratando o tema proposto, com falhas 
em 3 dos aspetos necessários às técnicas de 
persuasão  

 
Apresenta um texto que não obedece 
ao género/formato solicitado e/ou não 
trata o tema proposto 

Pertinência 

Marca: 
- Introdução – Problema  
- Desenvolvimento – fundamentação do seu ponto 
de vista com 2 argumentos e ilustração com 2 
exemplos  
- Conclusão – decorrente da argumentação 
desenvolvida 

 
Apresenta falhas pontuais ao nível da 
exemplificação, que não põem em causa a 
avaliação e tomada de posição 

 Não organiza o texto 

Coesão 

Apresenta as três partes proporcionadas e 
articuladas: 
- parágrafos;  
- articulação interfrásica;  
- cadeias de referência;  
- coordenadas de enunciação 
Apresenta eficácia argumentativa; 
- progressão da informação 

 
Apresenta um texto organizado, mas com falhas 
pontuais relativamente à articulação e/ou 
progressão da informação, que não põem em 
causa a eficácia argumentativa  

 Não organiza o texto 

Correção  

Respeita as convenções: 
- flexão verbal 
- concordância 
- pontuação 
- ortografia: 0 erros 

 

Apresenta falhas pontuais nos quatro aspetos 
em avaliação, ou falhas significativas em um 
desses aspetos. 
 
5 a 8 erros 

 

Apresenta falhas sistemáticas de 
correção do discurso 
 
 
Mais de 16 erros 
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Rubrica de Avaliação da NARRAÇÃO  

Critérios Níveis de desempenho 
5 4 3 2 1 

Perceção  

(no tempo) 

Apresenta a evolução dos acontecimentos no tempo 

Articula as categorias da narrativa (espaço, tempo, 

personagens e ação) 

Escolhe o tipo de narrador 

Operacionaliza os diferentes modos de relato do 

discurso 

 

Apresenta falhas num dos aspetos 

identificados, que não põem em causa a 

perceção dos acontecimentos no tempo 

 Não articula as categorias da narrativa 

Pertinência 

Respeita a estrutura: 

Apresentação - personagens, local, tempo 

Desenvolvimento – situação inicial / problema / 

conflitos /clímax / resolução  

Desfecho - nova situação 

 

Apresenta falhas na estrutura, que não põem 

em causa a perceção dos acontecimentos no 

tempo 

 Não escreve uma narração 

Coesão 

Revela domínio dos mecanismos de coesão textual: 

- parágrafos 

- articulação interfrásica 

- cadeias de referência 

- coordenadas de enunciação 

 
Escreve um texto que, apesar de organizado 

em três partes, apresenta falhas em 3 dos 

aspetos apresentados no nível máximo 

 Não organiza o texto 

Correção  

Respeita as convenções: 

- flexão verbal 

- concordância 

- pontuação 

- ortografia (0 erros) 

 

Apresenta falhas pontuais nos três aspetos em 

avaliação, ou falhas significativas em um 

desses aspetos 

 

[ortografia 5-8 erros] 

 

Apresenta falhas sistemáticas de 

correção do discurso 

 

[ortografia mais de 15 erros] 
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Rubrica de Avaliação da DESCRIÇÃO 

Critérios Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Perceção  
(no espaço) 

Apresenta os objetos no espaço 
Utiliza predominantemente substantivos, adjetivos 
e locuções adjetivas 
Utiliza enumerações e comparações 
Utiliza verbos de estado, no presente ou no 
pretérito  
Usa orações coordenadas justapostas 

 
Apresenta um texto descritivo, com erros em 
três dos aspetos identificados, que não põem 
em causa a perceção dos objetos no espaço 

 Não apresenta um texto descritivo 

Pertinência 

Identifica o tema e do ser ou objeto, guiando o olhar 
da observação para a reflexão e desta para a 
expressão 
Focaliza-se em planos (hierarquização): do geral 
para o pormenorizado; da forma ao conteúdo, de 
cima para baixo, do interior para o exterior, da 
direita para a esquerda, do próximo para o mais 
afastado 

 

Identifica o tema e o ser ou objeto, mas não 
segue planos hierarquizados, dificultando a 
orientação do olhar da observação para a 
reflexão e desta para a expressão 
 

 As informações apresentadas não são 
pertinentes para a tipologia 

Coesão 

Revela domínio dos mecanismos de coesão textual: 
- parágrafos 
- articulação interfrásica 
- cadeias de referência 
- coordenadas de enunciação 

 

Escreve um texto que, apesar de organizado em 
três partes, apresenta falhas em 3 dos aspetos 
apresentados no nível máximo, sem pôr em 
causa a perceção dos objetos no espaço 
 

 Não organiza o texto 

Correção  

Respeita as convenções: 
- flexão verbal 
- concordância 
- pontuação 
- ortografia (0 erros) 

 
Apresenta falhas pontuais nos três aspetos em 
avaliação, ou falhas significativas em um desses 
aspetos 
[ortografia 5-8 erros] 

 
Apresenta falhas sistemáticas de 
correção do discurso 
[ortografia mais de 15 erros] 
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Rubrica de Avaliação do RESUMO  

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Rigor 

Preserva a informação nuclear do texto, através de: 

- discurso indireto 

- manutenção de: 

.ordem das ideias/factos 

.tempos verbais 

.pessoa gramatical 

.tópicos 

.rede semântica 

Respeita o número de palavras 

 
Preserva a informação nuclear do texto, mas 

apresenta falhas em dois dos aspetos 
 Escreve um texto que não obedece ao 

género/formato solicitado 

Pertinência 
É fiel às ideias do texto original 

Apresenta um discurso claro, neutro, objetivo e 

conciso 

 
Apresenta falhas que não põem em causa a 

fidelidade ao texto  
 Não trata o tema proposto 

Coesão 

Revela domínio dos mecanismos de coesão textual: 

- parágrafos 

- articulação interfrásica 

- cadeias de referência 

- coordenadas de enunciação 

 
Escreve um texto que, apesar de organizado 

em três partes, apresenta falhas em 3 dos 

aspetos apresentados no nível máximo 

 Não organiza o texto 

Correção 

Respeita as convenções: 

- flexão verbal 

- concordância 

- pontuação 

- ortografia (0 erros) 

 

Apresenta falhas pontuais nos três aspetos em 

avaliação, ou falhas significativas em um 

desses aspetos  

 

[ortografia 5-8 erros] 

 

Apresenta falhas sistemáticas de 

correção do discurso 

 

[ortografia mais de 15 erros] 
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Rubrica de Avaliação da SÍNTESE  

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Rigor 

É fiel às ideias do texto original 

Preserva a informação nuclear do texto, referindo os tópicos e 

mantendo a rede semântica 

Utiliza o discurso indireto 

Utiliza a 3.ª pessoa gramatical 

Identifica os autores / realizadores / oradores 

Respeita o número de palavras 

 

É fiel às ideias do texto original 

Preserva a informação nuclear do texto, 

mas apresenta falhas num dos aspetos 

 
Escreve um texto que não 

obedece ao género/formato 

solicitado 

Pertinência 

Apresenta um discurso apreciativo, através do qual se 

pronuncia acerca das intenções do autor  

Altera a ordem de apresentação das ideias, escolhendo uma 

forma de organização que realça as intenções do 

autor/realizador/orador. 

Compara o documento lido/visto/escutado com outros que 

fazem parte do meu universo de referências e que abordam a 

mesma problemática 

É claro e conciso 

 

É claro e conciso 

Realça as intenções do autor / realizador 

/ orador 

Não se pronuncia acerca das intenções 

do autor / realizador / orador  

 Não trata o tema proposto 

Coesão 

Revela domínio dos mecanismos de coesão textual: 

- parágrafos 

- articulação interfrásica 

- cadeias de referência 

- coordenadas de enunciação 

 

Escreve um texto que, apesar de 

organizado em três partes, apresenta 

falhas em 3 dos aspetos apresentados no 

nível máximo 

 Não organiza o texto 

Correção  

Respeita as convenções: 

- flexão verbal 

- concordância 

- pontuação 

- ortografia (0 erros) 

 

Apresenta falhas pontuais nos três 

aspetos em avaliação, ou falhas 

significativas em um desses aspetos 

 [ortografia 5-8 erros] 

 

Apresenta falhas sistemáticas de 

correção do discurso 

 

[ortografia mais de 15 erros] 
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Rubrica de Avaliação da CARTA /do E-MAIL  

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Rigor 

Informal: 
Local e data 
Saudação inicial 
Identificação do 
Destinatário 
Corpo da carta 
Despedida 
Assinatura do 
Remetente 

Formal:  
Identificação da Empresa/ 
Entidade 
Assunto 
Local e Data 
Saudação inicial  
Identificação do Destinatário 
Corpo da Carta 
Despedida 
Assinatura do remetente/ 
Representante da Empresa/ 
Entidade 

 
Escreve um texto que, apesar de globalmente 
organizado, apresenta falhas em 3 dos aspetos 
necessários  

 
Escreve um texto que não obedece à 
organização do género/formato 
solicitado 

Pertinência 

Apresenta informações relativas ao tema proposto: 
. Comunica com amigos e/ou familiares 
. Exprime sentimentos 
. Faz confidências 
. Dá ou pede informações 
. Estabelece relações comerciais ou profissionais 
. Solicita algo 
. Reclama junto de uma empresa 

 
Trata o tema proposto, apresentando falhas 
em 3 dos aspetos necessários para assegurar a 
pertinência 

 Não trata o tema proposto 

Coesão 

Revela domínio dos mecanismos de coesão textual: 
- parágrafos 
- articulação interfrásica 
- cadeias de referência 
- coordenadas de enunciação 

 
Escreve um texto que, apesar de coeso, 
apresenta falhas em 3 dos aspetos 
apresentados no nível máximo 

 Não organiza o texto 

Correção  

Respeita as convenções: 
- flexão verbal 
- concordância 
- pontuação 
- ortografia (0 erros) 

 

Apresenta falhas pontuais nos três aspetos em 
avaliação, ou falhas significativas em um 
desses aspetos  
 
[ortografia 5-8 erros] 

 
Apresenta falhas sistemáticas de 
correção do discurso 
 
[ortografia mais de 15 erros] 
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RUBRICAS ESPECÍFICAS  

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

Rubrica de Avaliação da EXPRESSÃO ORAL (exposição/apresentação oral; dramatização; role-play; …) em Línguas Estrangeiras 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Rigor 

Apresenta:  
- Informação relevante com vocabulário 
diversificado e de acordo com o tema proposto/a 
abordar.  
- Organização do trabalho estruturado de forma 
sequencial 

 
Apresenta, informação geralmente relevante e 
vocabulário diversificado. E  
Apresenta falhas na estruturação do trabalho 

 

Apresenta informação pouco relevante 
e vocabulário desajustado, pobre, 
repetitivo. E  
Não estrutura o trabalho 

Fluência 
Comunica com espontaneidade/facilidade de 
expressão; Eventuais e breves pausas para 
reestruturar o discurso 

 
Comunica com pouca facilidade de expressão; 
Eventuais e breves pausas para reestruturar o 
discurso 

 
Comunica com dificuldade de 
expressão; Frequentes e prolongadas 
hesitações e pausas 

Adequação 
Usa o discurso exigido pela situação de 
comunicação;  
Dicção clara, audível e ritmo adequado 

 
Apresenta falta de adequação à situação de 
comunicação; Dicção pouco clara e ritmo 
pontualmente desajustado. 

 

Apresenta total desadequação à 
situação de comunicação; Dicção de 
difícil compreensão e ritmo 
desajustado. 

Correção 

Respeita:  
- As convenções ao nível do discurso;  
- As estruturas da língua;  
- As estruturas gramaticais;  
Revela:  
- Boa pronúncia da língua estrangeira;  
- Bom domínio dos mecanismos de coesão. 

 Apresenta falhas em 2 aspetos referidos, que 
não impedem a comunicação. 

 Apresenta falhas que deturpam a 
comunicação 
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Rubrica de Avaliação da EXPRESSÃO ESCRITA em Línguas Estrangeiras 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Rigor 

Respeita todas as características do tipo de texto 
solicitado:  
- Respeita as diferentes partes do texto;  
- Refere o conteúdo específico exigido pela 
tipologia;  
- Redige um texto adequado ao contexto e aos 
destinatários;  
− Respeita o intervalo indicado para o número de 
palavras. 

 
Escreve um texto de acordo com o 
género/formato solicitado, apresentando 
falhas em 2 dos aspetos referidos. 

 Escreve um texto que não obedece ao 
género/formato solicitado 

Pertinência 

Redige um texto sobre o tema proposto, em que 
apresenta: − De forma clara e precisa, toda a 
informação solicitada; - Um repertório lexical e 
registo de língua adequados; - Bom domínio do 
vocabulário específico da temática a abordar; - 
Progressão coerente da informação. 

 
Trata o tema proposto, apresentando falhas 
em 2 dos aspetos referidos para assegurar a 
pertinência. 

 Não trata o tema proposto 

Coesão 

Revela domínio dos mecanismos de coesão textual: 
- Parágrafos; - Articulação interfrásica; - Cadeias de 
referência; – Conetores diversificados na sequência 
textual. 

 

Escreve um texto satisfatoriamente 
organizado, em que evidencia um domínio 
suficiente dos mecanismos de coesão textual, 
apresentando falhas em 2 aspetos referidos 
para assegurar a Organização e coesão textuais 

 Não organiza o texto 

Correção  
Respeita as convenções: - Estruturas da língua 
estrangeira; - Domínio das regras das estruturas 
gramaticais; - Pontuação. Ortografia - 0 a 3 erros 

 
Apresenta falhas pontuais nos aspetos em 
avaliação, ou falhas significativas em um 
desses aspetos. Ortografia - de 8 a 11 erros 

 
Apresenta falhas sistemáticas de 
correção do discurso Ortografia - Mais 
que 15 
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RUBRICAS ESPECÍFICAS  

CIÊNCIA 

Rubrica de Avaliação da APRESENTAÇÃO ORAL (em Ciência) 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Rigor  

Usa conceitos rigorosos e terminologia científica 
adequada; 
Apresenta a informação relevante e de acordo com o 
tema proposto. 

 
Apresenta, por vezes, falta de rigor, que não 
deturpa a informação 

 
Apresenta falhas sistemáticas que 
comprometem a compreensão da 
informação  

Correção  

Respeita as convenções ao nível do discurso e das 
regras de comunicação. 
Evidencia bom domínio dos mecanismos de coesão 
(lexical, frásica, interfrásica, temporal, referencial). 

 

Apresenta falhas, que não impedem a 
comunicação. 
Evidencia falhas nos mecanismos da coesão 
(lexical, frásica, interfrásica, temporal, 
referencial) 

 
Apresenta erros / falhas que deturpam a 
comunicação ou impedem a eficácia da 
comunicação. 

Coerência  
Apresenta coerência e sequência lógica discursivas; 
Usa o discurso exigido pela situação de comunicação, 
combinando o nível verbal com o não verbal  

 
Apresenta algumas falhas na sequência lógica do 
discurso; 
Apresenta falta de adequação a nível verbal ou 
não verbal; 

 
Mostra falhas graves na lógica discursiva; 
Apresenta total desadequação do 
discurso verbal e não verbal. 

Expressividade 
Transmite a mensagem usando técnicas, argumentos 
e exemplos que convencem / persuadem o público 
alvo. 

 
Transmite a mensagem e usa argumentos e 
exemplos, mas não é convincente. 

 
Foca-se na mensagem, mas não formula 
argumentos adequados para convencer 
o(s) recetor(es). 
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Rubrica de Avaliação do DESEMPENHO na ATIVIDADE LABORATORIAL 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Responsabilidade 

Prepara previamente a atividade, apropriando-se 
de: 
- objetivos; 
- procedimento e normas de segurança; 
- instrumentos de recolha de dados. 

 

Prepara previamente a atividade, mas sem se 
apropriar de: 
- objetivos; 
- procedimento e normas de segurança; 
- instrumentos de recolha de dados. 

 Não prepara previamente a atividade 

Destreza 
Manipula corretamente o material e domina as 
técnicas laboratoriais 

 Manipula o material e executa as técnicas 
laboratoriais, mas com falhas 

 Manipula incorretamente o material e 
não domina as técnicas laboratoriais 

Autonomia 
Persiste na realização das tarefas, só recorrendo ao 
professor após tentar resolver por si ou quando não 
está seguro das condições de segurança 

 Recorre ao professor sempre que tem uma 
dificuldade, sem tentar resolver por si 

 Não persiste na realização das tarefas 
nem recorre ao professor  

Cooperação 
Partilha sempre as suas ideias com os restantes 
elementos do grupo, procurando consensos  

 
Partilha as suas ideias com os restantes 
elementos do grupo, tentando impor a sua 
vontade 

 Não partilha as suas ideias com os 
restantes elementos do grupo 

 
 

Rubrica de Avaliação da APRESENTAÇÃO ESCRITA/MULTIMÉDIA (em Ciência) 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Rigor 

Usa conceitos cientificamente rigorosos, com 
vocabulário diversificado; 
Inclui tabelas, gráficos e/ou ilustrações (devidamente 
legendados); 
Respeita as convenções. 

 Apresenta falhas pontuais de rigor e/ou de 
clareza. 

 Apresenta falhas sistemáticas de rigor 
e/ou de clareza 

Apresentação 
/ grafismo 

Utiliza gráficos/grafismo/layout claros e pertinentes 
para a compreensão da mensagem; 
O formato/ ferramenta digital utilizado para a 
apresentação da informação facilita a compreensão. 

 
Os gráficos/ grafismo/ layout utilizados 
apresentam a informação mas são pouco claros, 
dificultando a compreensão 

 

Os gráficos/grafismo/layout/ formato/ 
ferramenta digital utilizados não são 
adequados para a compreensão da 
informação. 

Estruturação  
Estrutura a informação de forma a facilitar a 
compreensão. 

 
Estrutura a informação, mas nem sempre de 
forma clara  

 
A informação existente está 
desestruturada, não permitindo a sua 
compreensão. 

Referenciação 
Respeita os direitos de autor e cita corretamente as 
fontes. 

 
Identifica o autor/fontes mas apresenta falhas 
técnicas na referenciação. 

 Não identifica o autor/fontes nem faz as 
devidas referências. 
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RUBRICAS ESPECÍFICAS  

MATEMÁTICA 

Rubrica de Avaliação da COMUNICAÇÃO MATEMÁTICA  

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Rigor 
Recorre a palavras suas para explicar informação, 
ideias e processos matemáticos, explicitando os 
elementos matemáticos essenciais. 

 
Recorre a palavras suas para explicar 
informação, ideias e processos matemáticos. 

 Repete palavras já usadas ou recorre a 
palavras suas sem revelar compreensão 
da informação, ideias e processos 
matemáticos. 

Análise 
Descreve e explica resultados, ideias e processos 
matemáticos usados de forma coerente. 

 
Descreve resultados, ideias e processos 
matemáticos usados de forma coerente. 

 Não descreve/explica resultados, ideias e 
processos matemáticos ou fá-lo de forma 
incoerente ou pouco clara. 

Reflexão 
Analisa e questiona resultados, ideias e processos 
matemáticos usados por outros, exprimindo acordo 
ou desacordo e fundamentando. 

 Questiona resultados, ideias e processos 
matemáticos usados por outros, exprimindo 
acordo ou desacordo. 

 Não se envolve na discussão ou fá-lo de 
forma insegura. 

Eficácia 

Apresenta as ideias e processos matemáticos por 
diversas representações adequadas, incluindo 
linguagem matemática se pertinente, e estabelece 
conexões entre elas. 

 
Apresenta as ideias e processos matemáticos 
por uma ou mais representações adequadas, 
incluindo linguagem matemática se pertinente. 

 Não apresenta as ideias e processos 
matemáticos ou apresenta-os através de 
representações não adequadas. 
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RUBRICAS ESPECÍFICAS  

ARTES 

Rubrica de Avaliação do PORTEFÓLIO ARTES VISUAIS  

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Domínio  
(de materiais e 
técnicas) 

Domina os diferentes meios atuantes, integrando o 
conhecimento da sua natureza específica, com a 
compreensão das suas diferentes utilidades e 
adequações. 

 

Aplica com alguma dificuldade os diferentes 
meios atuantes e nem sempre integrando o 
conhecimento da sua natureza específica, com 
a compreensão das suas diferentes utilidades e 
adequações. 

 

 Aplica com grandes dificuldades os 
diferentes meios atuantes, não 
integrando o conhecimento da sua 
natureza específica, com a 
compreensão das suas diferentes 
utilidades e adequações. 

Composição  

Domina os princípios e estratégias de composição e 
estruturação formal, cromática, espacial e dinâmica 
e a sua articulação operativa, na representação e 
expressão gráfica / plástica / digital. 

 

Aplica princípios e estratégias de composição e 
estruturação formal, cromática, espacial e 
dinâmica e a sua articulação operativa, na 
representação e expressão, nem sempre 
adequadamente e reformula erros com base 
nas orientações do professor. 

 

Não aplica adequadamente princípios e 
estratégias de composição e 
estruturação formal, cromática, 
espacial e dinâmica e não reformula 
erros com base nas orientações do 
professor. 

Análise  
Analisa e representa objetos do mundo visível com 
elevada coerência formal e morfológica. 

 
Apresenta falhas na análise e representação da 
morfologia mas reformula erros e produz 
reflexão com base nas orientações do 
professor. 

 
Apresenta grandes falhas na análise e 
representação das formas e não reflete 
nem reformula os erros. 

Criatividade 
Realiza formulações gráficas e transformações com 
grande capacidade criativa e inventiva. 

 Apresenta criações e transformações com 
alguma capacidade criativa e inventiva. 

 Não realiza formulações gráficas com 
capacidade inventiva. 
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RUBRICAS ESPECÍFICAS  

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Rubrica de Avaliação do ATLETISMO 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Cooperação 

Aceita e dá sugestões que favoreçam a melhoria das 
suas ações, cumprindo as regras de segurança, bem 
como da preparação, da arrumação e da preservação 
do material. 

 

Aceita sugestões que favoreçam a melhoria das 
suas ações, mas não contribui com nenhuma 
sugestão. Cumpre as regras de segurança e de 
preservação do material, mas não colabora na 
sua preparação e arrumação. 

 

Não aceita nem dá sugestões que 
favoreçam a melhoria das suas ações, 
não cumpre as regras de segurança, nem 
colabora na preparação, arrumação e 
preservação do material. 

Correção 
Técnica 

Realiza e analisa provas combinadas no Atletismo, 
saltos, corridas, lançamentos (de acordo com o 
previsto na planificação anual), cumprindo 
corretamente as exigências elementares, técnicas e do 
regulamento, não só como praticante, mas também 
como juiz.  

 

Realiza e analisa provas combinadas no 
Atletismo, saltos, corridas, lançamentos (de 
acordo com o previsto na planificação anual), 
cumprindo parcialmente as exigências 
elementares, técnicas e do regulamento, apenas 
como praticante. 

 

Não realiza as provas combinadas no 
Atletismo, saltos, corridas, lançamentos 
(de acordo com o previsto na 
planificação anual). 

Amplitude / 
Tempo  

A marca alcançada é igual ou superior ao estabelecido 
para o nível de execução 5 da tabela da modalidade. 

 A marca alcançada é igual ao estabelecido para 
o nível de execução 3 da tabela da modalidade. 

 
A marca alcançada é igual ou inferior ao 
estabelecido para o nível de execução 1 
da tabela da modalidade. 

Persistência 

Não desiste, mesmo após várias tentativas falhadas, 
de atingir os objetivos pretendidos, mantendo sempre 
o interesse na atividade e evidencia 
progressão/regularidade relativamente ao registo 
realizado na avaliação diagnóstica. 

 

Desiste, após uma ou duas tentativas falhadas, 
de atingir os objetivos pretendidos mas mantém 
o interesse na atividade e não apresenta 
progressão relativamente ao registo realizado na 
avaliação diagnóstica. 

 

Desiste, à primeira tentativa falhada, de 
atingir os objetivos pretendidos, não 
revela qualquer interesse na atividade e 
apresenta um resultado inferior ao 
apresentado na avaliação diagnóstica 
sem existir motivo que o justifique. 
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Rubrica de Avaliação da APTIDÃO FÍSICA 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Cooperação 

Aceita e dá sugestões que favoreçam a 
melhoria das suas ações, cumprindo as regras 
de segurança, bem como da preparação, da 
arrumação e da preservação do material. 

 

Aceita sugestões que favoreçam a melhoria das 
suas ações, mas não contribui com sugestões. 
Cumpre as regras de segurança e de preservação 
do material, mas não colabora na sua preparação 
e arrumação. 

 

Não aceita nem dá sugestões que favoreçam 
a melhoria das suas ações, não cumpre as 
regras de segurança, nem colabora na 
preparação, arrumação e preservação do 
material. 

Correção 
Técnica 

Realiza e analisa provas de aptidão física do 
programa Fitescola, cumprindo corretamente 
as exigências elementares, técnicas e do 
regulamento. 

 

Realiza e analisa provas de aptidão física do 
programa Fitescola, cumprindo parcialmente as 
exigências elementares, técnicas e do 
regulamento. 

 

Não realiza as provas de aptidão física do 
programa Fitescola ou realiza não cumprindo 
as exigências elementares, técnicas e do 
regulamento. 

Amplitude / 
Tempo de 
execução / 
número de 
repetições 

É capaz de desenvolver capacidades motoras 
evidenciando aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de 
Aptidão Física do programa FITescola, para a 
sua idade e género, de acordo com o previsto 
nas tabelas de referência para o nível 5: 
 Capacidades Motoras: Resistência (vaivém), 
Velocidade (40m) e Agilidade (4x10) Força 
inferior 1 (impulsão vertical), Força inferior 2 
(impulsão horizontal), Força média 
(abdominais), Força superior (flexões de 
braços) 
Flexibilidade dos Membros inferiores (senta e 
alcança), flexibilidade dos ombros. 

 

É capaz de desenvolver capacidades motoras 
evidenciando aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de 
Aptidão Física do programa FITescola, para a sua 
idade e género, de acordo com o previsto nas 
tabelas de referência para o nível 3: 
 Capacidades Motoras: Resistência (vaivém), 
Velocidade (40m) e Agilidade (4x10) Força 
inferior 1 (impulsão vertical), Força inferior 2 
(impulsão horizontal), Força média (abdominais), 
Força superior (flexões de braços) 
Flexibilidade dos Membros inferiores (senta e 
alcança), flexibilidade dos ombros. 

 

É capaz de desenvolver capacidades motoras 
evidenciando aptidão muscular e aptidão 
aeróbia, enquadradas na Zona Saudável de 
Aptidão Física do programa FITescola, para a 
sua idade e género, de acordo com o 
previsto nas tabelas de referência para o 
nível 1: 
 Capacidades Motoras: Resistência (vaivém), 
Velocidade (40m) e Agilidade (4x10) Força 
inferior 1 (impulsão vertical), Força inferior 2 
(impulsão horizontal), Força média 
(abdominais), Força superior (flexões de 
braços) 
Flexibilidade dos Membros inferiores (senta 
e alcança), flexibilidade dos ombros. 

Persistência 

Não desiste, mesmo após várias tentativas 
falhadas, de atingir os objetivos pretendidos, 
mantendo sempre o interesse na atividade e 
evidencia progressão/regularidade 
relativamente ao registo realizado na avaliação 
diagnóstica. 

 

Desiste, após uma ou duas tentativas falhadas, 
de atingir os objetivos pretendidos mas mantém 
o interesse na atividade e não apresenta 
progressão relativamente ao registo realizado na 
avaliação diagnóstica. 

 

Desiste, à primeira tentativa falhada, de 
atingir os objetivos pretendidos, não revela 
qualquer interesse na atividade e apresenta 
um resultado inferior ao apresentado na 
avaliação diagnóstica sem existir motivo que 
o justifique. 
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Rubrica de Avaliação da SITUAÇÃO DE JOGO (Formal ou Reduzido) 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Cooperação 
Contribui para alcançar o objetivo do jogo. Cumpre as 
regras de segurança e colabora na preparação, 
preservação e arrumação do material 

 

Contribui para alcançar o objetivo do jogo. 
Cumpre as regras de seguranças e de 
preservação do material, mas não colabora na 
sua preparação e arrumação. 

 

Não contribui para alcançar o objetivo do 
jogo. Não cumpre as regras de 
segurança, nem colabora na preparação, 
arrumação e preservação do material. 

Correção 
Técnica 

Realiza com oportunidade e correção as ações técnico-
táticas em todas as funções, conforme cada fase do 
jogo. 

 
Realiza com oportunidade e correção as ações 
técnico-táticas elementares numa função 
específica, conforme cada fase do jogo. 

 Não realiza ações técnico-táticas. 

Aplicação 
(das regras do 
jogo) 

Aplica as regras não só como jogador, mas também 
como árbitro. Compreende as decisões do árbitro. 

 Aplica as regras como jogador. Aceita as 
decisões do árbitro. 

 
Não aplica as regras, nem como jogador, 
nem como árbitro. 
Não aceita as decisões do árbitro. 

Persistência 

Não desiste, mesmo após várias tentativas falhadas, 
de atingir os objetivos pretendidos, mantendo sempre 
o interesse na atividade e evidencia 
progressão/regularidade relativamente ao registo 
realizado na avaliação diagnóstica. 

 

Desiste, após uma ou duas tentativas falhadas, 
de atingir os objetivos pretendidos mas mantém 
o interesse na atividade e não apresenta 
progressão relativamente ao registo realizado na 
avaliação diagnóstica. 

 

Desiste, à primeira tentativa falhada, de 
atingir os objetivos pretendidos, não 
revela qualquer interesse na atividade e 
apresenta um resultado inferior ao 
apresentado na avaliação diagnóstica 
sem existir motivo que o justifique. 
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Rubrica de Avaliação do EXERCÍCIO CRITÉRIO 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Cooperação 

Contribui para alcançar o objetivo do exercício, 
individualmente ou em par. Cumpre as regras de 
segurança e colabora na preparação, preservação e 
arrumação do material 

 

Contribui para alcançar o objetivo do exercício, 
individualmente ou em par. Cumpre as regras de 
seguranças e de preservação do material, mas 
não colabora na sua preparação e arrumação. 

 

Não contribui para alcançar o objetivo do 
exercício. Não cumpre as regras de 
segurança, nem colabora na preparação, 
arrumação e preservação do material. 

Correção 
Técnica 

Realiza com oportunidade e correção técnica todos os 
gestos/conteúdos solicitados. 

 
Realiza com oportunidade e correção técnica a 
maioria dos gestos/conteúdos solicitados. 

 Não realiza os gestos/conteúdos técnicos 
solicitados. 

Consistência 
Executa sempre os gestos/conteúdos de acordo com 
respetivo modelo técnico, mostrando sempre um 
padrão uniforme de correta execução. 

 

Executa por vezes os gestos/conteúdos de 
acordo com respetivo modelo técnico, 
mostrando por vezes um padrão uniforme de 
correta execução. 

 

Não Executa os gestos/conteúdos de 
acordo com respetivo modelo técnico, 
nem mostra um padrão uniforme de 
correta execução. 

Persistência 

Não desiste, mesmo após várias tentativas falhadas, 
de atingir os objetivos pretendidos, mantendo sempre 
o interesse na atividade e evidencia 
progressão/regularidade relativamente ao registo 
realizado na avaliação diagnóstica. 

 

Desiste, após uma ou duas tentativas falhadas, 
de atingir os objetivos pretendidos mas mantém 
o interesse na atividade e não apresenta 
progressão relativamente ao registo realizado na 
avaliação diagnóstica. 

 

Desiste, à primeira tentativa falhada, de 
atingir os objetivos pretendidos, não 
revela qualquer interesse na atividade e 
apresenta um resultado inferior ao 
apresentado na avaliação diagnóstica 
sem existir motivo que o justifique. 
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Rubrica de Avaliação da COREOGRAFIA 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Cooperação 
Contribui para alcançar o objetivo da atividade. 
Cumpre as regras de segurança e colabora na 
preparação, preservação e arrumação do material 

 

Contribui para alcançar o objetivo da atividade. 
Cumpre as regras de seguranças e de 
preservação do material, mas não colabora na 
sua preparação e arrumação. 

 

Não contribui para alcançar o objetivo da 
atividade. Não cumpre as regras de 
segurança, nem colabora na preparação, 
arrumação e preservação do material. 

Correção 
Técnica 

Realiza com oportunidade e correção técnica todos os 
elementos gímnicos/passos/conteúdos solicitados. 

 
Realiza com oportunidade e correção técnica a 
maioria dos elementos 
gímnicos/passos/conteúdos solicitados. 

 
Não realiza os elementos 
gímnicos/passos/conteúdos técnicos 
solicitados. 

Ritmo 
Mantém o ritmo adequado de execução ao longo de 
toda a coreografia. 

 
Apresenta oscilações no ritmo de execução, 
nomeadamente na passagem entre elementos 
gímnicos/passos/conteúdos solicitados. 

 
Executa a coreografia sem 
encadeamento e sem cadência entre os 
diferentes elementos. 

Persistência 

Não desiste, mesmo após várias tentativas falhadas, 
de atingir os objetivos pretendidos, mantendo sempre 
o interesse na atividade e evidencia 
progressão/regularidade relativamente ao registo 
realizado na avaliação diagnóstica. 

 

Desiste, após uma ou duas tentativas falhadas, 
de atingir os objetivos pretendidos mas mantém 
o interesse na atividade e não apresenta 
progressão relativamente ao registo realizado na 
avaliação diagnóstica. 

 

Desiste, à primeira tentativa falhada, de 
atingir os objetivos pretendidos, não 
revela qualquer interesse na atividade e 
apresenta um resultado inferior ao 
apresentado na avaliação diagnóstica 
sem existir motivo que o justifique. 
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Rubrica de Avaliação da ARBITRAGEM 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Adequação Usa e aplica o(s) gesto(s) exigido(s) pela 
situação de jogo; 
Usa o discurso exigido pela situação de jogo, 
combinando o nível verbal com o não 
verbal. 

 Apresenta falta de adequação do(s) 
gesto(s)à situação de jogo; 
Apresenta falta de adequação a nível 
verbal ou não verbal. 

 Apresenta total desadequação 
do(s) gesto(s) utilizado(s)à 
situação de jogo; 
Apresenta total desadequação 
do discurso verbal e não verbal. 

Coerência Apresenta coerência e sequência lógica nas 
decisões sobre a aplicação das regras do 
jogo.  

 Apresenta algumas falhas na sequência 
lógica da tomada de decisões sobre a 
aplicação das regras do jogo;  

 Mostra falhas graves na na 
tomada de decisões sobre a 
aplicação das regras do jogo.  

Consistência É convicto relativamente às decisões que 
toma, fundamentando-as. 

 Mostra insegurança na tomada de 
decisões. 

 Não toma qualquer decisão. 

Relacionamento Contribui sistematicamente para um 
ambiente de jogo sereno e agradável. 

 Contribui pontualmente para um 
ambiente de jogo sereno e agradável. 

 Não contribui para um ambiente 
de jogo sereno e agradável. 
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RUBRICAS ESPECÍFICAS  

ADAPTAÇÕES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

Rubrica de Avaliação da COMUNICAÇÃO, LINGUAGEM E FALA (para Alunos com ACS) 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Compreensão  

Está atento; 

Colabora em diferentes contextos comunicativos 

(interação, leitura,…); 

Compreende diferentes enunciados comunicativos 
(verbais e não verbais). 

 

Tem dificuldade em manter a atenção; 

Tem dificuldade em participar em contextos 

comunicativos; 

Tem dificuldade em compreender mensagens 
verbais e não verbais. 

 

Não mantém a atenção; 

Não participa em contextos 

comunicativos; 

Não compreende mensagens verbais 
nem não verbais. 

Correção 

Utiliza diferentes linguagens e símbolos associados 

às línguas, (língua materna e língua estrangeira); 

Constrói frases corretas com vocabulário adequado; 

Formula ideias com base em conceitos ou imagens. 

 

Exprime mensagens verbais simples com 

palavras soltas ou com símbolos; 

Tem dificuldade em formular ideias com base 
em conceitos. 

 

Não exprime mensagens verbais nem 

utiliza símbolos; 

Não formula ideias com base em 
conceitos. 

Relacionamento 

Inicia, mantém e termina uma conversa; 

Age de acordo com as regras e convenções sociais; 

Adequa comportamentos em diversos contextos; 

Trabalha em equipa: controla as emoções e interage 
com tolerância, empatia e responsabilidade. 

 

Inicia uma conversa, mas não a mantém; 

Tem dificuldade em agir de acordo com as 

regras e convenções sociais; 

Tem dificuldade em adequar comportamentos 

em diversos contextos; 

Tem dificuldade em trabalhar em equipa. 

 

Não inicia uma conversa; 

Não age de acordo com as regras e 

convenções sociais; 

Não adequa os comportamentos aos 

diversos contextos; 

Não trabalha em equipa. 

Reflexão 

Discute assuntos e utiliza argumentos para defender 

as suas opiniões; 

Experimenta diferentes formas de arte usando 
diferentes meios de comunicação. 

 

Discute assuntos, não fundamentando a sua 

perspetiva em argumentos; 

Tem dificuldade em usar diferentes meios de 
comunicação para expressar as suas ideias. 

 

Não discute assuntos; 

Não utiliza diferentes meios de 
comunicação para expressar as suas 
ideias. 
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Rubrica de Avaliação da APRENDIZAGEM GERAL E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS (para Alunos com ACS) 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Responsabilidade 

É assíduo e pontual; 
Segue as orientações do professor; 
Traz sempre o material necessário para cada aula; 
Está focado nas tarefas;  
Respeita-se a si e aos colegas; 
Realiza as atividades propostas para casa;   
Coloca dúvidas relacionadas com o que aprendeu. 

 

É assíduo, mas pouco pontual; 
Tem muita dificuldade em seguir as 
orientações do professor; 
Às vezes não traz o material necessário; 
Tem muita dificuldade em focar-se nas 
tarefas;  
Tem muita dificuldade em respeitar a si e aos 
colegas; 
Realiza apenas algumas das atividades 
propostas para casa;   
Nem sempre coloca dúvidas relacionadas com 
o que aprendeu. 

 

Não é assíduo nem pontual; 
Não segue as orientações do 
professor; 
Nunca traz o material necessário; 
Não se foca nas tarefas;  
Não respeita a si nem aos colegas; 
Não realiza as atividades propostas 
para casa;   
Não coloca dúvidas. 

Rigor 

Aprende os conteúdos curriculares estipulados para 

o seu nível de desenvolvimento e inscritos no seu 

Programa Educativo Individual: 

- Compreende alguns fenómenos científicos 

básicos; 

- Memoriza conceitos e conhecimentos. 

 

Aprende, parcialmente, os conteúdos 

curriculares estipulados para o seu nível de 

desenvolvimento e inscritos no seu Programa 

Educativo Individual: 

- Compreende, com muita ajuda, alguns 

fenómenos científicos básicos; 

-  Memoriza, apenas parcialmente, conceitos e 
conhecimentos. 

 

Não aprende os conteúdos 

curriculares estipulados para o seu 

nível de desenvolvimento e inscritos 

no seu Programa Educativo Individual: 

- Não compreende fenómenos 

científicos básicos; 

- Não memoriza conceitos nem 
conhecimentos. 

Aplicação 

Utiliza, em novas situações, os conteúdos 

curriculares estipulados no seu Programa Educativo 

Individual: 

- Manipula e manuseia os materiais e instrumentos 
relacionados com as atividades a desenvolver no 
contexto do seu PIT. 

 

Tem muita dificuldade em utilizar, em novas 

situações, os conteúdos curriculares 

estipulados no seu Programa Educativo 

Individual: 

- Apresenta muita dificuldade em manipular e 
manusear os materiais e instrumentos 
relacionados com as atividades a desenvolver 
no contexto do seu PIT. 

 

Não utiliza, em novas situações, os 
conteúdos curriculares estipulados no 
seu Programa Educativo Individual: 
- Não consegue manipular e manusear 
os materiais e instrumentos 
relacionados com as atividades a 
desenvolver no contexto do seu PIT. 

Persistência 
Usa os meios alternativos que estão à sua 
disposição para resolver os problemas; 
É perseverante perante as dificuldades. 

 

Usa, com dificuldade, os meios alternativos 
que estão à sua disposição para resolver os 
problemas; 
Perante as dificuldades, solicita ajuda do 
professor para continuar e concluir as tarefas. 

 

Não usa os meio alternativos que 
estão à sua disposição para resolver os 
problemas; 
Perante as dificuldades, desiste das 
tarefas. 
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Rubrica de Avaliação da REALIZAÇÃO DE TAREFAS (para Alunos com ACS) 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Destreza 

Realiza atividades motoras, locomotoras e manipulativas: 

- Manuseia os objetos implicados na realização das tarefas 

(lápis, talheres, calculadora, régua, …); 

Domina a capacidade percetivo-motora: 

- Ajusta a posição do corpo (deita, ajoelha, senta...) à 

atividade proposta; 

- Desloca-se autonomamente, obedecendo aos percursos 
definidos. 

 

Realiza, com dificuldades, atividades motoras, 

locomotoras e manipulativas: 

- Manuseia, com ajuda, objetos implicados na 

realização das tarefas (lápis, talheres, calculadora, 

régua, …); 

Apresenta muitas dificuldades na capacidade 

percetivo-motora: 

- Tem dificuldade em ajustar a posição do corpo 

(deita, ajoelha, senta...) à atividade proposta; 

- Desloca-se (anda, corre, salta...), mas tem 
dificuldade em seguir itinerários. 

 

- Não manuseia, mesmo com ajuda, objetos 

implicados na realização das tarefas; 

- Não ajusta a posição do corpo (deita, 

ajoelha, senta...) apesar da mudança de 

atividade 

- Desloca-se (anda, corre, salta...) apenas 
com acompanhamento do adulto. 

Persistência 

Realiza as atividades propostas (de forma autónoma e/ou 

em grupo);  

Analisa o próprio trabalho para identificar progressos, 

lacunas e dificuldades na sua aprendizagem;   

Consolida e aprofunda as competências que já possui; 

Mantém um comportamento adequado em situações de 
stress/frustração. 

 

Realiza as atividades propostas, com ajuda do 

professor ou dos colegas;  

Analisa o próprio trabalho, mas tem dificuldades em 

identificar erros e dificuldades na sua 

aprendizagem;   

Manifesta interesse e empenho na consolidação das 

suas competências; 

Tem dificuldades em autorregular-se quando sujeito 
a situações de stress/frustração. 

 

Não realiza as atividades propostas; 

Não consegue analisar o seu trabalho; 

Não revela progressos no desenvolvimento 

das suas competências; 

Não consegue gerir o comportamento em 
situações de stress/frustração. 

Organização 

Identifica áreas do seu interesse; 

Planeia e toma decisões;  

Com ajuda, estabelece objetivos, traça planos e concretiza 

projetos; 

Gere as tarefas complexas (que implicam várias ações);  

 

Precisa de orientação para identificar áreas do seu 

interesse; 

Apresenta muita dificuldade em organizar-se e em 

tomar decisões;  

Com ajuda, estabelece objetivos e traça planos; 

Gere tarefas simples (que implicam uma ação); 

 

Não identifica áreas do seu interesse; 

Não consegue tomar decisões;  

Nem com ajuda, estabelece objetivos; 

Não gere as tarefas; 

Adequação 

Resolve situações problemáticas académicas e/ou do seu 

quotidiano;  

Colabora em pares e pequeno grupo; 

Encontra soluções e coloca-as em prática: 

- Planeia e coordena movimentos globais (por 

exemplo, no desporto);  

- Planeia e coordena movimentos finos (usa o lápis, pega 
em moedas; gira um botão ,...). 

 

Resolve situações problemáticas académicas e/ou 

do seu quotidiano com muitas dificuldades; 

Apresenta dificuldades em colaborar a em pares e 

pequeno grupo; 

Coloca em prática soluções: 

- Imitando movimentos globais (por exemplo, no 

desporto);  

- Imitando movimentos finos (usa o lápis, pega em 
moedas; gira um botão ,...). 

 

Só resolve situações problemáticas 

académicas e/ou do seu quotidiano com 

muita ajuda do adulto; 

Coloca em prática soluções: 

- Imitando, de forma descoordenada, 
movimentos globais e/finos. 
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Rubrica de Avaliação do DOSSIÊ DE TRABALHO E CADERNO DA DISCIPLINA (para Alunos com ACS) 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Completude 
Apresenta registo de todos os dados / atividades 
realizadas (através de escrita, desenho,…). 

 
Apresenta registo de grande parte dos dados / 
atividades realizadas (através de escrita, 
desenho,…). 

 Os registos existentes não refletem as 
atividades realizadas 

Organização 
Organiza a informação de forma a facilitar a 
utilização posterior. 

 
Organiza a informação, mas nem sempre é 
fácil fazer a sua utilização posterior. 

 
A informação existente está 
desorganizada, não permitindo a sua 
utilização  

Correção Apresenta as atividades sem erros.  Apresenta as atividades, mas com alguns 
erros.   

 Os erros existentes deturpam a 
compreensão dos registos. 

Reflexão 
Reflete sobre o processo de trabalho e reformula 
autonomamente os erros.  

 
Reformula os erros com base nas orientações 
do professor, emite reflexão sobre o processo 
de trabalho  

 Não consegue reformular os erros 
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RUBRICAS ESPECÍFICAS  

EFP 

Rubrica de Avaliação do RELATÓRIO DA PAP 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Pertinência  

 Seleciona e identifica a informação de acordo 
com o real trabalho desenvolvido;  

 Utiliza imagens, tabelas, esquemas e gráficos 
que facilitam a transmissão da informação;  

 Explicita materiais, programas e outros recursos 
utilizados;  

 Junta documentos ilustrativos do trabalho 
efetivamente desenvolvido. 

 

Apresenta algumas dificuldades: 
 na seleção e identificação da informação 

a incluir;  

 na escolha de imagens, elaboração de 
tabelas; esquemas e gráficos ilustrativos;  

 na explicitação de materiais, programas e 
outros recursos utilizados. 

 

Apresenta falhas sistemáticas: 

 na seleção e identificação da 
informação a incluir;  

 na escolha de imagens, 
elaboração de tabelas, esquemas 
e gráficos ilustrativos;  

 na explicitação de materiais, 
programas e outros recursos 
utilizados. 

Rigor 

 Respeita as convenções/normas da língua e da 
área tecnológica;  

 Utiliza terminologia específica da área 
tecnológica / científica do Curso;  

 Descreve com clareza e coerência as etapas do 
trabalho projeto. 

 

Apresenta falhas pontuais: 

 no respeito pelas convenções/normas da 
língua e da área tecnológica;  

 na utilização da terminologia específica;  

 na descrição clara e coerente das etapas 
do projeto. 

 

Apresenta falhas sistemáticas: 

 no respeito pelas 
convenções/normas da língua e 
da área tecnológica;  

 na utilização da terminologia 
específica;  

 na descrição clara e coerente das 
etapas do projeto. 

Estruturação 

 Apresenta uma sequência lógica do trabalho 
desenvolvido durante o seu trabalho projeto; 

 Respeita a estrutura de um relatório: capa, 
índice, introdução, desenvolvimento, conclusão, 
referências bibliográficas, anexos; 

 Formata devidamente o texto. 

 

Apresenta falhas pontuais: 

 na sequencialização lógica do trabalho 
desenvolvido durante o trabalho de 
projeto; 

 na estrutura do relatório; 

 na formatação do texto. 

 

Apresenta falhas sistemáticas: 

 na sequencialização lógica do 
trabalho desenvolvido durante o 
trabalho de projeto; 

 na estrutura do relatório; 

 na formatação do texto. 

Reflexão 

 Utiliza discurso próprio, retirando conclusões, 
refletindo e argumentando com clareza e 
coerência sobre a qualidade do trabalho 
desenvolvido durante a PAP. 

 

Apresenta falhas pontuais: 
 na produção de discurso próprio, nas 

conclusões e nos argumentos acerca da 
qualidade do trabalho desenvolvido 
durante a PAP. 

 

Apresenta falhas sistemáticas: 
 na produção de discurso próprio, 

nas conclusões e nos argumentos 
acerca da qualidade do trabalho 
desenvolvido durante a PAP. 
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Rubrica de Avaliação do DEFESA ORAL DO PROJETO (PAP) 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Rigor 

 Apresenta com clareza e fundamenta a escolha 
da temática tratada;  

 Usa uma linguagem rigorosa, específica da área 
técnica; 

 Evidencia domínio do discurso. 

 

Apresenta falhas: 

 na clareza e fundamentação da escolha 
da temática tratada; 

 no uso de linguagem específica da área 
técnica; 

 no domínio do discurso. 

 

Apresenta falhas sistemáticas: 

 na clareza e fundamentação da 
escolha da temática tratada; 

 no uso de linguagem específica 
da área técnica; 

 no domínio do discurso. 

Elucidação 

 Faz a análise e síntese dos conceitos 
trabalhados; 

 Explicita e fundamenta as ideias desenvolvidas 
no projeto. 

 

Apresenta falhas: 

 na análise e síntese dos conceitos 
trabalhados; 

 na explicitação e fundamentação das 
ideias desenvolvidas no projeto 

 

Apresenta falhas sistemáticas: 

 na análise e síntese dos conceitos 
trabalhados; 

 na explicitação e fundamentação 
das ideias desenvolvidas no 
projeto. 

Persuasão 

 Revela capacidade de argumentação na defesa 
do projeto: usando dados, argumentos e 
exemplos que evidenciam a qualidade do 
projeto. 

 Apoia-se em recursos de qualidade. 

 

Apresenta falhas: 

 na capacidade de argumentação na 
defesa do projeto: usando dados, 
argumentos e exemplos que evidenciam 
a qualidade do projeto; 

 no apoio em recursos de qualidade. 

 

Apresenta falhas sistemáticas: 

 na capacidade de argumentação 
na defesa do projeto: usando 
dados, argumentos e exemplos 
que evidenciam a qualidade do 
projeto; 

 no apoio em recursos de 
qualidade. 

Expressividade 

 Respeita as convenções ao nível do discurso e 
das regras de comunicação. 

 Defende o projeto, combinando a comunicação 
verbal e não verbal. 

 

Apresenta falhas: 

 no respeito pelas convenções ao nível do 
discurso e das regras de comunicação; 

 na defesa do projeto, combinando a 
comunicação verbal e não verbal. 

 

Apresenta falhas sistemáticas: 

 no respeito pelas convenções ao 
nível do discurso e das regras de 
comunicação; 

 na defesa do projeto, 
combinando a comunicação 
verbal e não verbal. 
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Rubrica de Avaliação do RELATÓRIO DA FCT 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Pertinência  

 Seleciona e identifica a informação de acordo 
com o real trabalho desenvolvido na FCT;  

 Utiliza imagens, tabelas, esquemas e gráficos 
que facilitam a transmissão da informação;  

 Explicita materiais, programas e outros recursos 
utilizados na sua FCT;  

 Junta documentos ilustrativos do trabalho 
efetivamente desenvolvido na FCT. 

 

Precisa de apoio para: 

 Selecionar e identificar a informação a 
incluir;  

 Escolher imagens, elaborar tabelas, 
esquemas e gráficos ilustrativos;  

 Explicitar materiais, programas e 
outros recursos utilizados na sua FCT. 

 Juntar documentos ilustrativos do 
trabalho efetivamente desenvolvido na 
FCT. 

 

Não consegue: 

 Selecionar e identificar a informação 
a incluir;  

 Escolher imagens, elaborar tabelas, 
esquemas e gráficos ilustrativos;  

 Explicitar materiais, programas e 
outros recursos utilizados na sua FCT. 

 Juntar documentos ilustrativos do 
trabalho efetivamente desenvolvido 
na FCT. 

Rigor 

 Respeita as convenções/normas da língua e da 
área tecnológica;  

 Utiliza terminologia específica da área 
tecnológica / científica da FCT;  

 Carateriza de forma completa a entidade de 
acolhimento da FCT;  

 Descreve com clareza e coerência as etapas da 
sua formação em contexto de trabalho (FCT). 

 

Apresenta falhas pontuais: 

 No respeito pelas convenções/normas 
da língua e da área tecnológica;  

 Na utilização da terminologia 
específica;  

 Na caraterização da entidade de 
acolhimento;  

 Na descrição clara e coerente das 
etapas da sua formação em contexto 
de trabalho (FCT). 

 

Apresenta falhas sistemáticas: 

 No respeito pelas 
convenções/normas da língua e da 
área tecnológica;  

 Na utilização da terminologia 
específica;  

 Na caraterização da entidade de 
acolhimento;  

 Na descrição clara e coerente das 
etapas da sua formação em contexto 
de trabalho (FCT). 

Estruturação 

 Apresenta uma sequência lógica do trabalho 
desenvolvido durante a FCT; 

 Respeita a estrutura de um relatório: capa, 
índice, caracterização da Entidade de 
Acolhimento, atividades previstas, trabalho 
desenvolvido na entidade de acolhimento, 
conclusão, referências bibliográficas, anexos; 

 Formata devidamente o texto. 

 

Apresenta falhas pontuais: 

 Na sequencialização lógica do trabalho 
desenvolvido; 

 Na estrutura do relatório; 

 Na formatação do texto. 

 

Apresenta falhas sistemáticas: 

 Na sequencialização lógica do 
trabalho desenvolvido; 

 Na estrutura do relatório; 

 Na formatação do texto. 

Reflexão 

 Utiliza discurso próprio, retirando conclusões, 
refletindo e argumentando com clareza e 
coerência sobre a qualidade do trabalho 
desenvolvido durante a formação. 

 

Apresenta falhas pontuais: 

 Na produção de discurso próprio, nas 
conclusões e nos argumentos acerca 
da qualidade do trabalho desenvolvido 
durante a formação. 

 

Apresenta falhas sistemáticas: 

 Na produção de discurso próprio, nas 
conclusões e nos argumentos acerca 
da qualidade do trabalho 
desenvolvido durante a formação. 
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Rubrica de Avaliação do PROCESSO DE TRABALHO DA FCT 

Critérios 
Níveis de desempenho 

5 4 3 2 1 

Participação 

 Integra-se na entidade de estágio, conhecendo, 
aceitando e assumindo as regras de 
funcionamento da organização; 

 Revela interesse pelo trabalho que realiza. 

 
Apresenta algumas falhas ao nível: 
 da integração na entidade de estágio; 

 do interesse pelo trabalho que realiza. 

 

Apresenta falhas sistemáticas ao nível: 

 da integração na entidade de 
estágio; 

 do interesse pelo trabalho que 
realiza. 

Autonomia 

 Persiste na realização das tarefas, apesar das 
dificuldades; 

 Revela iniciativa; 

 Revela facilidade de se adaptar a novas tarefas. 

 

 Revela dificuldade em persistir na 
realização das tarefas, quando confrontado 
com dificuldades; 

 Revela falhas pontuais ao nível da iniciativa 
e na adaptação a novas tarefas. 

 

 Dificilmente persiste na realização 
das tarefas, quando confrontado 
com dificuldades; 

 Não tem capacidade de iniciativa e 
tem dificuldade em adaptar-se a 
novas tarefas. 

Relacionamento 

 Contribui sistematicamente para um bom 
ambiente de trabalho; 

 Revela muito bom relacionamento interpessoal 
com superiores, colegas e clientes; 

 É recetivo às orientações e críticas. 

 

 Integra-se no ambiente de trabalho; 

 Revela bom relacionamento interpessoal 
com superiores, colegas e clientes; 

 Nem sempre é recetivo às orientações e 
críticas. 

 

 Tem muitas dificuldades de 
integração no ambiente de 
trabalho; 

 Revela muitas dificuldades de 
relacionamento interpessoal com 
superiores, colegas e clientes; 

 Pouca recetividade às orientações e 
críticas. 

Responsabilidade 

Realiza as suas funções com responsabilidade: 

 Aplica as normas de higiene no trabalho; 

 Cumpre os prazos estabelecidos pelos seus 
superiores; 

 Responde prontamente às solicitações dos 
superiores; 

  Integra as sugestões e as críticas, e melhora 
as suas práticas, com base nas mesmas; 

 Realiza todas as tarefas que lhe são 
solicitadas, com a qualidade exigida pelas 
funções que desempenha; 

  É assíduo e pontual. 

 

Apresenta falhas pontuais  

 na aplicação das normas de higiene no 
trabalho; 

 no cumprimento dos prazos 
estabelecidos pelos seus superiores; 

  na resposta às solicitações dos 
superiores; 

  na integração das sugestões e das 
críticas; 

 Na qualidade das tarefas que lhe são 
solicitadas, de acordo com as funções 
que desempenha; 

 No cumprimento da assiduidade e 
pontualidade. 

 

Tem dificuldade em: 
 Aplicar as normas de higiene no 

trabalho; 

 Cumprir os prazos estabelecidos 
pelos seus superiores; 

  Responder às solicitações dos 
superiores; 

 Integrar as sugestões e as 
críticas; 

 Realizar as tarefas que lhe são 
solicitadas, com a qualidade 
exigida pelas funções que 
desempenha; 

 Apresenta falhas sistemáticas no 
cumprimento da assiduidade e 
pontualidade. 

  



   

RAV/ESHM/04  Página 66 de 109 

Anexo 2 – Ponderações por Domínio 
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Ano de Escolaridade: Todos os anos  

DEPARTAMENTO DE Línguas  

SECÇÃO DE Português 

Disciplina: Português  

Curso - Todos 

Portaria n.º - Todas 

Ciclo de Formação - Todos 

  

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Oralidade  
20% 

Rubrica 

Exposição Oral (a aplicar no Ensino 
Secundário) 
Ou 
Apreciação / Opinião Oral 

Elucidação ou Persuasão 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico ou 
Pensamento Crítico 

Organização Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Adequação Consciência e Domínio do Corpo 

Correção Linguagens e Textos 
e 

Questionário (a aplicar no Ensino Básico) Compreensão Informação e Comunicação 

Escrita 
20% 

Rubrica 
Exposição Escrita ou 
Apreciação / Opinião Escrita 
Narração (a aplicar no 7.º e 8.º ano) 

Elucidação ou Persuasão ou  
Perceção ou Rigor  

Saber Científico, Técnico e Tecnológico ou  
Pensamento Crítico 

Pertinência  Informação e Comunicação 

Coesão  Linguagens e Textos 

Correção  Linguagens e Textos 
Leitura 

20% 
Questionário  Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Gramática 
20% 

Questionário  Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Educação Literária 
20% 

Rubrica 

Exposição Escrita (a aplicar no Ensino 
Secundário e no 9.º ano) 

Elucidação  Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Pertinência  Informação e Comunicação 
Coesão  Linguagens e Textos 

Correção  Linguagens e Textos 

e 

Dossiê / Caderno de Registos / Portfolio (a 
aplicar no Ensino Básico) 

Completude Raciocínio e Resolução de Problemas 

Organização Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Reflexão Pensamento crítico 

Correção Linguagens e Textos 
e 

Questionário  Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
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Ano de Escolaridade: Todos  

DEPARTAMENTO DE Línguas  

SECÇÃO DE Português  

Disciplina: Português Língua Não Materna - PLNM  

Curso - Todos 

Portaria n.º - Todas 

Ciclo de Formação - Todos 

  

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Oralidade  
20% 

Rubrica 
Exposição Oral 
ou 
Apreciação/Opinião Oral 

Elucidação ou Persuasão 
Saber Científico, Técnico e Tecnológico ou 
Pensamento Crítico 

Organização Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Adequação Consciência e Domínio do Corpo 

Correção Linguagens e Textos 
e 

Questionário  Compreensão Informação e Comunicação 

Escrita 
20% 

Rubrica 

Exposição Escrita ou Apreciação / Opinião 
Escrita;  
Carta/Email;   
Narração / Descrição (a aplicar Nível A1) 

Elucidação ou Persuasão,   
Rigor, Perceção  

Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Pensamento crítico 

Pertinência Informação e Comunicação 

Coesão Linguagens e Textos 

Correção Linguagens e Textos 

Leitura 
20% 

Questionário 
Compreensão Informação e Comunicação 

Correção Linguagens e Textos 

Gramática 
20% 

Questionário  Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Interação Cultural 
20% 

Rubrica Dossiê / Caderno de Registos / Portfolio 

Completude Raciocínio e Resolução de Problemas 

Organização Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 
Reflexão Pensamento crítico 

Correção Linguagens e Textos 
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Ano de Escolaridade: 10.º e 11.º 

DEPARTAMENTO DE Línguas  
SECÇÃO DE Português 

Disciplina: Literatura Portuguesa  

Curso Científico Humanístico  
Portaria n.º 226-A/2018, de 07 de agosto  

  

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Oralidade  
20% 

Rubrica 

Exposição Oral 
ou 
Apreciação/Opinião Oral 

Elucidação ou Persuasão  
Saber Científico, Técnico e Tecnológico ou 
Pensamento Crítico 

Organização Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Adequação Consciência e Domínio do Corpo/  

Correção Linguagens e Textos 

OU 

Debate / Fórum 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Persuasão Pensamento Crítico 

Pertinência Informação e Comunicação 

Correção Linguagens e Textos 

Escrita 
40% 

Rubrica 

Exposição Escrita ou 
Apreciação / Opinião Escrita ou 
Narração ou Descrição ou 
Resumo ou Síntese ou Carta/Email 

Elucidação ou Persuasão ou  
Perceção ou Rigor 

Saber Científico, Técnico e Tecnológico ou 
Pensamento Crítico 

Pertinência Informação e Comunicação 
Coesão Linguagens e Textos 

Correção Linguagens e Textos 

Leitura Literária 
40% 

Rubrica 

Dossiê ou Caderno de Registos ou Portfolio 

Completude Raciocínio e Resolução de Problemas 

Organização Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Reflexão Pensamento Crítico 

Correção Linguagens e Textos  

OU 

Trabalho de Projeto 

Completude Raciocínio e Resolução de Problemas 
Estruturação Informação e Comunicação 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Criatividade Pensamento Criativo 
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Ano de Escolaridade:  

7.º/8.º/9.º 

10.º/11.º e 12.º 

DEPARTAMENTO DE Línguas  

SECÇÃO DE Francês 

Disciplina: Francês  

Curso 3.º CEB e Científico Humanístico 

Portaria n.º 223-A/2018, 03 de agosto e 226-

A/2018, de 07 de agosto 

  

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Competência Comunicativa 
Oralidade - Compreensão / Interação / 

produção 
30 % 

Rubrica Expressão Oral em Línguas Estrangeiras 

Rigor Saber científico 

Fluência Informação e comunicação 

Adequação Consciência e domínio do corpo 

Correção Linguagens e textos 

e 

Questionário  Compreensão Informação e Comunicação 

Competência Comunicativa  
Escrita - Interação e produção escritas 

20% 
Rubrica Expressão escrita em Línguas Estrangeiras 

Rigor Saber científico / Pensamento crítico 

Pertinência Informação e Comunicação 

Coesão Linguagens e Textos 

Correção Linguagens e Textos 

Competência Comunicativa  
Leitura - Compreensão Escrita 

20 % 
Questionário 

Compreensão Informação e Comunicação 

Correção Linguagens e Textos 

Competência Estratégica - Gramática 
20 % 

Questionário  Rigor Saber científico 

Competência Intercultural 
10 % 

Questionário Compreensão Informação e Comunicação 
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Ano de Escolaridade: Todos 

DEPARTAMENTO DE Línguas 

SECÇÃO DE Inglês 

Disciplina: Inglês 

Curso - Todos 

Portaria n.º - Todas 

Ciclo de Formação - Todos 

  

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Competência Comunicativa 
(60%) 

Rubrica 

Expressão Escrita em Línguas Estrangeiras 
Ou 
Carta/Email 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico  

Pertinência Informação e comunicação 

Coesão Linguagens e textos 

Correção  Linguagens e textos 

e 

Expressão Oral em Línguas Estrangeiras  
OU 
Dramatização / role-play; 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Fluência ou Criatividade Informação e Comunicação ou Pensamento Criativo 
Adequação Consciência e domínio do corpo 

Correção Linguagens e textos 

e 

Questionário  Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Competência Estratégica 
(20%) 

Rubrica 

Processo de Trabalho em Grupo 

Cooperação Relacionamento Interpessoal 

Negociação Bem estar e Ambiente 

Resiliência Bem estar e Ambiente 
Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 

ou 

Processo de Trabalho Individual 

Participação Relacionamento interpessoal 

Autonomia Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Relacionamento Relacionamento interpessoal 

Competência Intercultural 
(20%) 

Questionário  Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 
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Ano de Escolaridade: 10.º, 11.º, 12.º ano 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

SECÇÃO DE Economia e Contabilidade 

Disciplina: Direito, Economia A, Sociologia 

Curso Científico Humanístico 

Portaria n.º 226-A/2018, de 07 de agosto 

 

  

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS. 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Comunicação e Participação  

10% 
Rubrica Processo de trabalho individual  

Participação Relacionamento interpessoal 

Autonomia  Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Responsabilidade  Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Relacionamento Relacionamento interpessoal 

Problematização e Resolução de Problemas  
30% 

Rubrica 

Trabalho de pesquisa (avaliação do 
produto) 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Estruturação Informação e comunicação 
Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Reflexão Pensamento crítico e pensamento criativo 

e/ou 

Resolução de exercícios / problemas 

Compreensão Informação e comunicação 

Sistematização Raciocínio e resolução de problemas 

Raciocínio Pensamento crítico 

Reflexão Pensamento crítico  

Interpretação e Compreensão 
60% 

Questionário 
Compreensão  Informação e comunicação 

Aplicação Saber científico, técnico e tecnológico 
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Ano de Escolaridade: 1.º, 2.º, 3.º anos 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

SECÇÃO DE Economia e Contabilidade 

Disciplina: Economia e OEAG 

Curso Todos 

Portaria n.º 913/2005, de 26 de setembro 

 

  

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS. 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Comunicação e Participação  

30% 
Rubrica Processo de trabalho individual  

Participação Relacionamento interpessoal 

Autonomia  Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Responsabilidade  Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Relacionamento Relacionamento interpessoal 

Problematização e Resolução de Problemas  
30% 

Rubrica 

Trabalho de pesquisa (avaliação do 
produto) 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Estruturação Informação e comunicação 
Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Reflexão Pensamento crítico e pensamento criativo 

e/ou 

Resolução de exercícios / problemas 

Compreensão Linguagens e Textos 

Sistematização Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Raciocínio Raciocínio e resolução de problemas 

Reflexão Pensamento crítico e Pensamento criativo 

Interpretação e Compreensão 
40% 

Questionário (oral e/ou escritos 
Compreensão Informação e comunicação 

Aplicação Saber científico, técnico e tecnológico 
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Ano de Escolaridade: 1.º, 2.º e 3.º 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

SECÇÃO DE Economia e Contabilidade e Filosofia 

Disciplina: Área de Integração, Gestão e Organização de Cuidados de Saúde 

(1.ºTAS), Sociologia (1.ºTAP) 

Curso EFP 

Portaria - n.º todas 

Ciclo de Formação - Todos 

 

  

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS. 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Comunicação e Participação  

30% 
Rubrica Processo de trabalho individual  

Participação Relacionamento interpessoal 

Autonomia  Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Responsabilidade  Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Relacionamento Relacionamento interpessoal 

Problematização e Resolução de Problemas  
30% 

Rubrica 

Trabalho de pesquisa (avaliação do 
produto) 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Estruturação Informação e comunicação 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Reflexão Pensamento crítico e pensamento criativo 

e/ou 

Resolução de exercícios / problemas 

Compreensão Informação e comunicação 

Sistematização Raciocínio e resolução de problemas 

Raciocínio Pensamento crítico 

Reflexão Pensamento crítico  

Interpretação e Compreensão 
40% 

Questionário  
Compreensão  Informação e comunicação 

Aplicação Saber científico, técnico e tecnológico 
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Ano de Escolaridade: Todos 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

SECÇÃO DE Educação Moral e Religiosa Católica 

Disciplina: Educação Moral e Religiosa Católica 

Curso - Todos 

Portaria n.º - Todas 

Ciclo de Formação - Todos 

 

 

 

 

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS. 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Ética e Moral 
30% 

Rubrica 

Processo de trabalho individual 

Participação Relacionamento interpessoal 

Autonomia  Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Responsabilidade  Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Relacionamento  Relacionamento interpessoal 

ou 

Processo de Trabalho em Grupo 

Cooperação Relacionamento interpessoal  

Negociação Bem-estar, saúde e ambiente  

Resiliência  Bem-estar, saúde e ambiente  
Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia  

Religião e Experiência Religiosa  
40%  

Rubrica 

Dossiê/caderno de registos/portefólio 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Organização Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Reflexão Pensamento crítico e criativo 

Correção Linguagens e textos 
ou 

Trabalho de pesquisa (avaliação do 
produto) 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Estruturação  Informação e comunicação 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Reflexão Pensamento crítico e pensamento criativo 
ou 

Relatório 

Objetividade Raciocínio e resolução de problemas 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Estruturação Informação e comunicação 

Reflexão Pensamento crítico e criativo 

Cultura Religiosa e Visão Religiosa da Vida  
30%  

Questionário  
Compreensão  Informação e comunicação 

Aplicação Saber científico, técnico e tecnológico 
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Ano de Escolaridade: 2.º TAP 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

SECÇÃO DE Educação Moral e Religiosa Católica 

Disciplina: Comunidade e Intervenção social (C.I.S.) 

Curso Profissional de Técnico de Apoio Psicossocial 

Portaria n.º 1285/2006, de 21 de novembro 

Ciclo de Formação 2020/2023 

 

 

 

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS. 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Comunicação Científica e Técnica 
30% 

Rubrica 

Processo de trabalho individual 

Participação Relacionamento interpessoal 

Autonomia  Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Responsabilidade  Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Relacionamento  Relacionamento interpessoal 

ou 

Processo de Trabalho em Grupo 

Cooperação Relacionamento interpessoal  

Negociação Bem-estar, saúde e ambiente  

Resiliência  Bem-estar, saúde e ambiente  

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia  

Problematização 
30% 

Rubrica 

Dossiê/caderno de registos/portefólio 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Organização Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Reflexão Pensamento crítico e criativo 

Correção Linguagens e textos 

ou 

Trabalho de pesquisa (avaliação do produto) 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Estruturação  Informação e comunicação 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Reflexão Pensamento crítico e pensamento criativo 

ou 

Relatório 

Objetividade Raciocínio e resolução de problemas 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Estruturação Informação e comunicação 

Reflexão Pensamento crítico e criativo 

Interpretação e Compreensão de Conceitos 
40% 

Questionário 
Compreensão  Informação e comunicação 

Aplicação Saber científico, técnico e tecnológico 
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Ano de Escolaridade: 7.º/8.º/9º 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

SECÇÃO DE História 

Disciplina: História 

Curso 3.º CEB 

Portaria n.º 223-A/2018, de 03 de agosto 

 

 

 

 

 

 

 

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS. 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Comunicação e Participação 
20% 

Rubrica Processo de trabalho individual 

Participação Relacionamento interpessoal 

Autonomia  Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Responsabilidade  Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Relacionamento Relacionamento interpessoal 

Problematização e resolução de Problemas 
30% 

Rubrica Dossiê/Caderno de Registos/Portefólio 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 
Organização Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Reflexão Pensamento crítico 

Correção Linguagem e textos 

Compreensão Histórica 
(Temporalidade, Espacialidade, 

Contextualização) 
 30% 

Questionário 
Compreensão Informação e comunicação 

Aplicação Saber científico, técnico e tecnológico 

Tratamento de Informação/Utilização de 
Fontes 

20% 
Questionário 

Compreensão Informação e comunicação 

Aplicação Saber científico, técnico e tecnológico 
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Ano de Escolaridade: 10.º/11.º/12º 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

SECÇÃO DE História 

Disciplina: História A e B  

Curso Científico Humanístico 

Portaria n.º 226-A/2018, de 07 de agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS. 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Comunicação e Participação 
10% 

Rubrica Processo de trabalho individual 

Participação Relacionamento interpessoal 

Autonomia  Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Responsabilidade  Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Relacionamento Relacionamento interpessoal 

Problematização e resolução de Problemas 
30% 

Rubrica 
Trabalho de pesquisa  
(avaliação do produto) 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Estruturação Informação e comunicação 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 
Reflexão Pensamento crítico e pensamento criativo 

Compreensão Histórica 
(Temporalidade, Espacialidade, 

Contextualização) 
 40% 

Questionário 
Compreensão Informação e comunicação 

Aplicação Saber científico, técnico e tecnológico 

Tratamento de Informação/Utilização de 
Fontes 

20% 
Questionário 

Compreensão Informação e comunicação 

Aplicação Saber científico, técnico e tecnológico 
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Ano de Escolaridade: 10.º/11.º/12º 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

SECÇÃO DE História 

Disciplina: História da Cultura e das Artes 

Curso Científico Humanístico 

Portaria n.º 226-A/2018, de 07 de agosto 

 

 

 

 

 

 

 

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS. 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Comunicação e Participação 
10% 

Rubrica Processo de trabalho individual 

Participação Relacionamento interpessoal 

Autonomia  Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Responsabilidade  Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Relacionamento Relacionamento interpessoal 

Problematização e resolução de Problemas 
30% 

Rubrica 
Trabalho de pesquisa  
(avaliação do produto) 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Estruturação Informação e comunicação 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 
Reflexão Pensamento crítico e pensamento criativo 

e 

Rubrica 
Dossiê / Caderno de Registos / Portfolio 
(Ensino Básico) 

Completude Raciocínio e Resolução de Problemas 

Organização Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Reflexão Pensamento crítico 

Correção Linguagens e Textos 

Compreensão Histórica 
(Temporalidade, Espacialidade, 

Contextualização) 
 40% 

Questionário 
Compreensão Informação e comunicação 

Aplicação Saber científico, técnico e tecnológico 

Tratamento de Informação/Utilização de 
Fontes 

20% 
Questionário 

Compreensão Informação e comunicação 

Aplicação Saber científico, técnico e tecnológico 
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Ano de Escolaridade: 10.º, 11.º e 12.º 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

SECÇÃO DE Filosofia 

Disciplina: Filosofia, Psicologia B 

Curso Científico Humanístico 

Portaria n.º 226-A/2018, de agosto 

 

  

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS. 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Comunicação e Participação  

10% 
Rubrica Processo de trabalho individual  

Participação Relacionamento interpessoal 

Autonomia  Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Responsabilidade  Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Relacionamento Relacionamento interpessoal 

Concetualização e Problematização 
30% 

Rubrica 

Trabalho de pesquisa (avaliação do 
produto) 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Estruturação Informação e comunicação 
Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Reflexão Pensamento crítico e pensamento criativo 

e/ou 

Resolução de exercícios / problemas 

Compreensão Informação e comunicação 

Sistematização Raciocínio e resolução de problemas 

Raciocínio Pensamento crítico 

Reflexão Pensamento crítico  

Concetualização e Argumentação 
60% 

Questionário  
Compreensão Informação e comunicação 

Aplicação Saber científico, técnico e tecnológico 
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Ano de Escolaridade: 1.º, 2.º e 3.º anos 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

SECÇÃO DE Filosofia 

Disciplina: Comunicação e Relações Interpessoais – TAS 

Psicologia e Psicopatologia Geral – TAP 

Curso Profissional de TAS 

Curso Profissional de TAP 

Portarias n.º 1041/2010, de 07 de outubro e n.º 

1285/2006, de 21 de novembro 

Ciclo de Formação 2020/2023 

 

  

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS. 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Comunicação e Participação  

30% 
Rubrica Processo de trabalho individual  

Participação Relacionamento interpessoal 

Autonomia  Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Responsabilidade  Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Relacionamento Relacionamento interpessoal 

Problematização e Resolução de Problemas  
30% 

Rubrica 

Trabalho de pesquisa (avaliação do 
produto) 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Estruturação Informação e comunicação 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 
Reflexão Pensamento crítico e pensamento criativo 

e/ou 

Resolução de exercícios / problemas 

Compreensão Informação e comunicação 

Sistematização Raciocínio e resolução de problemas 

Raciocínio Pensamento crítico 

Reflexão Pensamento crítico  

Interpretação e Compreensão 
40% 

Questionário 
Compreensão  Informação e comunicação 
Aplicação Saber científico, técnico e tecnológico 
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Ano de Escolaridade: 7.º/8.º/9.º 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

SECÇÃO DE Geografia  

Disciplina: Geografia  

Curso 3.º CEB  

Portaria n.º 223-A/2018, de 03 de agosto 

 

DOMÍNIOS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

                 
Comunicação e participação 

20% 
Rubrica Processo de Trabalho em Individual 

Participação Relacionamento interpessoal 

Autonomia Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal 

Relacionamento Relacionamento interpessoal 

 
 

Problematização e debate das inter- 
relações entre fenómenos e espaços 

geográficos 
40% 

 
 

Rubrica 

Trabalho de Pesquisa  
(avaliação do produto)  

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Estruturação Informação e Comunicação 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Reflexão Pensamento crítico e pensamento criativo 

e/ou 

Apresentação oral 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Correção Linguagem e textos 

Coerência Raciocínio e resolução de problemas 

Expressividade Linguagem e textos 

Localização e compreensão dos lugares  
e das regiões  

40% 
Questionário 

Compreensão Informação e Comunicação 

Aplicação Saber científico, técnico e tecnológico 
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Ano de Escolaridade: 10.º/11.º 

DEPARTAMENTO DE Ciências Sociais e Humanas 

SECÇÃO DE Geografia  

Disciplina: Geografia A 

Curso Científico Humanístico 

Portaria n.º 226-A/2018, de 07 de agosto 

 

DOMÍNIOS/ PONDERAÇÕES 
PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

                Comunicação e participação 
10% 

Rubrica Processo de Trabalho em Individual 

Participação Relacionamento interpessoal 

Autonomia Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal 

Relacionamento Relacionamento interpessoal 

 
 

Problematização e debate das inter-relações 
no território português e com outros espaços 

30% 
 

 

Rubrica 

Trabalho de Pesquisa  
(avaliação do produto) 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Estruturação Informação e Comunicação 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Reflexão Pensamento crítico e pensamento criativo 

e 

Apresentação oral 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Correção Linguagem e textos 

Coerência Raciocínio e resolução de problemas 

Expressividade Linguagem e textos 

Análise de questões geograficamente 
relevantes do espaço português  

(60%) 
Questionário 

Compreensão Informação e Comunicação 

Aplicação Saber científico, técnico e tecnológico 
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Ano de Escolaridade: 7.º/8.º/9.º 

 

DEPARTAMENTO DE - Todos 

SECÇÃO DE – Todas 

Disciplina: Cidadania e Desenvolvimento  

Curso 3.º CEB  

Portarias n.º 223-A/2018, de 03 de agosto  

 

  

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Atitude Cívica e  
Relacionamento Interpessoal 

 50% 
 
 

Rubrica Processo de Trabalho Individual 

Participação Relacionamento interpessoal 

Autonomia Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Responsabilidade Desenvolvimento pessoal  

Relacionamento Relacionamento interpessoal 

ou 

Rubrica Processo de Trabalho em Grupo 

Cooperação Relacionamento interpessoal 

Negociação Bem-estar, saúde e ambiente 

Resiliência Bem-estar, saúde e ambiente 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Conhecimento e Compreensão do Mundo 
50% 

Rubrica Trabalho de Pesquisa (avaliação do produto) 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Estruturação Informação e Comunicação 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Reflexão Pensamento crítico e pensamento criativo 

ou 

Rubrica Debate/Fórum 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Persuasão Pensamento crítico 
Pertinência Informação e comunicação  

Correção Linguagem e textos 
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Ano de Escolaridade: 10.º/11.º/12.º 

DEPARTAMENTO DE Matemática e Ciências Experimentais 

SECÇÃO DE Matemática 
Disciplina: Matemática A/Matemática Aplicada às Ciências Sociais  

Curso Científico Humanístico 
Portaria n.º 226-A/2018, de 07 de agosto 

 

 

 

 

 

 

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSO DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Conceitos e Procedimentos 
(60%) 

Questionário Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Raciocínio e Resolução de Problemas 
(20%) 

 

Rubrica Processo de Trabalho Individual 

Participação Relacionamento interpessoal 

Autonomia Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Relacionamento Relacionamento interpessoal 

e 

Questionário  
Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Eficácia Saber científico, técnico e tecnológico 

Comunicação Matemática 
(20%) 

Rubrica 

Comunicação Matemática 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Análise Pensamento crítico e pensamento criativo 

Reflexão Pensamento crítico e pensamento criativo 

Eficácia Saber científico, técnico e tecnológico 

e/ou 

Dossiê/Caderno de 
Registos/Portefólio 

Completude Raciocínio e Resolução de Problemas 

Organização Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Reflexão Pensamento crítico e pensamento criativo 

Correção Linguagens e textos 
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Ano de Escolaridade: 7.º/8.º/9.º 
1.º/2.º/3.º 

DEPARTAMENTO DE Matemática e Ciências Experimentais 
SECÇÃO DE Matemática 
Disciplina: Matemática 

Curso 3.º CEB e EFP 
Portaria n.º 223-A/2018, de 03 de agosto e 
Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto 

Ciclo de Formação - Todos 

  

 

  

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSO DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Conceitos e Procedimentos 
(50%) 

Questionário Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Raciocínio e Resolução de Problemas 
(25%) 

 

Rubrica Processo de Trabalho Individual 

Participação Relacionamento interpessoal 

Autonomia Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Relacionamento Relacionamento interpessoal 

e 

Questionário  
Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Eficácia Saber científico, técnico e tecnológico 

Comunicação Matemática 
(25%) 

Rubrica 

Comunicação Matemática 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Análise Pensamento crítico e pensamento criativo 
Reflexão Pensamento crítico e pensamento criativo 

Eficácia Saber científico, técnico e tecnológico 

e/ou 

Dossiê/Caderno de 
Registos/Portefólio 

Completude Raciocínio e Resolução de Problemas 

Organização Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Reflexão Pensamento crítico e pensamento criativo 

Correção Linguagens e textos 
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Ano de Escolaridade: 7.º/8.º/9.º 
1.º/2.º/3.º 

DEPARTAMENTO DE Matemática e Ciências Experimentais 
SECÇÃO DE Matemática 

Disciplina: Oferta Complementar MatAti 

Curso 3.º CEB e EFP 
Portaria n.º 223-A/2018, de 03 de agosto e 
Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto 

Ciclo de Formação - Todos 

 

 

 

 

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSO DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO 

DOS ALUNOS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Conceitos/ Procedimentos/Desenvolvimento 
de atividades de natureza matemática 

(50%) 

Processo de Trabalho em Grupo 

Cooperação Relacionamento interpessoal 

Negociação Bem-estar, saúde e ambiente 

Resiliência Bem-estar, saúde e ambiente 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Raciocínio / Resolução de problemas 
(50%) 

Rubrica 

Processo de 
Trabalho Individual 

Participação Relacionamento interpessoal 

Autonomia Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Relacionamento Relacionamento interpessoal 

e 

Trabalho de Projeto 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Estruturação Informação e comunicação 
Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Criatividade Pensamento crítico e criativo 
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Ano de Escolaridade: 10.º/11.º 

DEPARTAMENTO DE Matemática e Ciências Experimentais 
SECÇÃO DE Física e Química 
Disciplina: Física e Química A 

Curso Científico Humanístico  
Portaria n.º 226-A/2018, de 03 de agosto  

 

 

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSO DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO 

PASEO 

Conceptualização / Compreensão / Aplicação 
(65%) 

Rubrica 

Trabalho de pesquisa (avaliação do produto) 

Completude Raciocínio e Resolução de Problemas 

Estruturação Informação e Comunicação 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Reflexão Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

ou   

Resolução de exercícios / problemas  

Compreensão Linguagens e Textos 

Sistematização Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Raciocínio Raciocínio e Resolução de Problemas 

Reflexão Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

e/ou 

Questionário 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Compreensão Linguagens e Textos 

Reflexão Pensamento Crítico  

Completude Raciocínio e Resolução de Problemas 

Trabalho prático / experimental 
(25%) 

Rubrica Desempenho na atividade laboratorial (Obrigatória) 

Responsabilidade Bem-estar, Saúde e Ambiente 

Destreza Consciência e Domínio do Corpo 

Autonomia Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Cooperação Relacionamento Interpessoal 

e 

Rubrica Relatório 

Objetividade Raciocínio e Resolução de Problemas 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Estruturação Informação e Comunicação 

Reflexão Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

ou 

Questionário 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Compreensão Linguagens e Textos 

Reflexão Pensamento Crítico  

Completude Raciocínio e Resolução de Problemas 

Comunicação em Ciência 

(10%) 
Rubrica 

Apresentação oral (em Ciência) 

Rigor  Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Correção  Linguagens e Textos 

Coerência Raciocínio e Resolução de Problemas 

Expressividade Linguagens e Textos 

ou 

Apresentação escrita / multimédia (em Ciência) 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Apresentação / Grafismo Sensibilidade Estética e Artística 

Estruturação Informação e Comunicação 

Referenciação Informação e Comunicação 
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Ano de Escolaridade: 12.º/1.º/2.º 

DEPARTAMENTO DE Matemática e Ciências Experimentais 
SECÇÃO DE Física e Química 

Disciplina: Física, Química, Física e Química (EFP) 

Curso Científico Humanístico e EFP 
Portaria n.º 226-A/2018, de 03 de agosto e  

235-A/2018 de 23 de agosto 
Ciclo de Formação Todos 

 

  

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSO DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO 

PASEO 

Conceptualização / Compreensão / Aplicação 
(60%) 

Rubrica 

Trabalho de pesquisa (avaliação do produto) 

 

Completude Raciocínio e Resolução de Problemas 

Estruturação Informação e Comunicação 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Reflexão Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

ou   

Resolução de exercícios / problemas  
 

Compreensão Linguagens e Textos 

Sistematização Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Raciocínio Raciocínio e Resolução de Problemas 

Reflexão Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

e/ou 

Questionário 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Compreensão Linguagens e Textos 
Reflexão Pensamento Crítico  
Completude Raciocínio e Resolução de Problemas 

Trabalho prático / experimental 
(30%) 

Rubrica Desempenho na atividade laboratorial (Obrigatória) 

Responsabilidade Bem-estar, Saúde e Ambiente 

Destreza Consciência e Domínio do Corpo 

Autonomia Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Cooperação Relacionamento Interpessoal 

e 

Rubrica Relatório 

Objetividade Raciocínio e Resolução de Problemas 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Estruturação Informação e Comunicação 

Reflexão Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

ou 

Questionário 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Compreensão Linguagens e Textos 
Reflexão Pensamento Crítico  
Completude Raciocínio e Resolução de Problemas 

Comunicação em Ciência 

(10%) 
Rubrica 

Apresentação oral (em Ciência) 

Rigor  Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Correção  Linguagens e Textos 

Coerência Raciocínio e Resolução de Problemas 

Expressividade Linguagens e Textos 

ou 

Apresentação escrita / multimédia (em Ciência) 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Apresentação / Grafismo Sensibilidade Estética e Artística 

Estruturação Informação e Comunicação 

Referenciação Informação e Comunicação 
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Ano de Escolaridade: 7.º/8,º/9.º  

DEPARTAMENTO DE Matemática e Ciências Experimentais 
SECÇÃO DE Física e Química 

Disciplina: Físico Química 

Curso 3.º CEB  
Portaria n.º 223-A/2018, de 03 de agosto  

 

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSO DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO 

PASEO 

Conceptualização / Compreensão / Aplicação 
(60%) 

Rubrica 

Trabalho de pesquisa (avaliação do produto) 

Completude Raciocínio e Resolução de Problemas 

Estruturação Informação e Comunicação 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Reflexão Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

ou   

Resolução de exercícios / problemas  

Compreensão Linguagens e Textos 

Sistematização Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Raciocínio Raciocínio e Resolução de Problemas 

Reflexão Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

e/ou 

Questionário 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Compreensão Linguagens e Textos 

Reflexão Pensamento Crítico  

Completude Raciocínio e Resolução de Problemas 

Trabalho prático / experimental 
(20%) 

Rubrica Desempenho na atividade laboratorial (Obrigatória) 

Responsabilidade Bem-estar, Saúde e Ambiente 

Destreza Consciência e Domínio do Corpo 

Autonomia Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Cooperação Relacionamento Interpessoal 

e 

Rubrica Relatório 

Objetividade Raciocínio e Resolução de Problemas 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Estruturação Informação e Comunicação 

Reflexão Pensamento Crítico e Pensamento Criativo 

ou 

Questionário 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Compreensão Linguagens e Textos 

Reflexão Pensamento Crítico  

Completude Raciocínio e Resolução de Problemas 

Comunicação em Ciência 

(20%) 
Rubrica 

Apresentação oral (em Ciência) 

Rigor  Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Correção  Linguagens e Textos 

Coerência Raciocínio e Resolução de Problemas 

Expressividade Linguagens e Textos 

ou 

Apresentação escrita / multimédia (em Ciência) 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Apresentação / Grafismo Sensibilidade Estética e Artística 

Estruturação Informação e Comunicação 

Referenciação Informação e Comunicação 
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Ano de Escolaridade: 7.º, 8.º, 9.º  
DEPARTAMENTO DE Matemática e Ciências Experimentais 

SECÇÃO DE Biologia e Geologia 
Disciplina: Ciências Naturais 

Curso 3.º CEB  
Portaria n.º 223-A/2018, de 03 de agosto 

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À 

CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Conceptualização / Compreensão / 
Aplicação 

(60%) 

Rubrica 

Trabalho de pesquisa (avaliação do produto) 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Estruturação Informação e Comunicação 
Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Reflexão Pensamento crítico 

OU 

Trabalho de Projeto 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Estruturação Informação e comunicação 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Criatividade Pensamento crítico e criativo 
e 

Processo de trabalho em grupo 

Cooperação  Relacionamento interpessoal 

Negociação Bem-estar, saúde e ambiente 

Resiliência Bem-estar, saúde e ambiente 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 

OU 

Processo de trabalho individual 

Participação Relacionamento interpessoal 
Autonomia Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Relacionamento  Relacionamento interpessoal 

e 

Questionário 

Compreensão Informação e comunicação 

Reflexão Pensamento crítico 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Trabalho prático / experimental 
(30%) 

Rubrica 

Desempenho na atividade laboratorial 
(Obrigatória) 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Destreza Consciência e domínio do corpo 

Autonomia Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Cooperação Relacionamento interpessoal 

e 

Relatório 

Objetividade Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Estruturação Informação e comunicação 

Reflexão Pensamento crítico 

OU 
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Questionário 

Compreensão Informação e comunicação 

Reflexão Pensamento crítico 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Comunicação em Ciência 
(10%) 

Rubrica 

Apresentação oral (em Ciência) 

Rigor  Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Correção  Linguagens e Textos 

Coerência Raciocínio e Resolução de Problemas 
Expressividade Linguagens e Textos 

OU 

Apresentação escrita / multimédia (em Ciência) 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Apresentação / Grafismo Sensibilidade Estética e Artística 

Estruturação Informação e Comunicação 

Referenciação Informação e Comunicação 
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Ano de Escolaridade: 10.º, 11.º, 12.º 
DEPARTAMENTO DE Matemática e Ciências Experimentais 

SECÇÃO DE Biologia e Geologia 
Disciplina: Biologia, Biologia e Geologia 

Curso Científico Humanístico  
Portaria n.º 226-A/2018, de 03 de agosto 

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À 

CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Conceptualização / Compreensão / 
Aplicação 

(65%) 

Rubrica 

Trabalho de pesquisa (avaliação do produto) 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Estruturação Informação e Comunicação 
Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Reflexão Pensamento crítico 

OU 

Trabalho de Projeto 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Estruturação Informação e comunicação 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Criatividade Pensamento crítico e criativo 
e 

Processo de trabalho em grupo 

Cooperação  Relacionamento interpessoal 

Negociação Bem-estar, saúde e ambiente 

Resiliência Bem-estar, saúde e ambiente 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 

OU 

Processo de trabalho individual 

Participação Relacionamento interpessoal 
Autonomia Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Relacionamento  Relacionamento interpessoal 

e 

Questionário 

Compreensão Informação e comunicação 

Reflexão Pensamento crítico 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Trabalho prático / experimental 
(25%) 

Rubrica 

Desempenho na atividade laboratorial 
(Obrigatória) 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Destreza Consciência e domínio do corpo 

Autonomia Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Cooperação Relacionamento interpessoal 

e 

Relatório 

Objetividade Raciocínio e resolução de problemas 
Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Estruturação Informação e comunicação 

Reflexão Pensamento crítico 

OU 
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Questionário 

Compreensão Informação e comunicação 

Reflexão Pensamento crítico 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Comunicação em Ciência 
(10%) 

Rubrica 

Apresentação oral (em Ciência) 

Rigor  Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Correção  Linguagens e Textos 

Coerência Raciocínio e Resolução de Problemas 
Expressividade Linguagens e Textos 

OU 

Apresentação escrita / multimédia (em Ciência) 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Apresentação / Grafismo Sensibilidade Estética e Artística 

Estruturação Informação e Comunicação 

Referenciação Informação e Comunicação 
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Ano de Escolaridade: 1.º, 2.º, 3.º 

DEPARTAMENTO DE Matemática e Ciências Experimentais 
SECÇÃO DE Biologia e Geologia 

Disciplina: Biologia, Higiene, Segurança e Cuidados Gerais, Saúde, Gestão e Organização dos Serviços e 
Cuidados de Saúde (TAS) 

Curso Profissional de Técnico Auxiliar de Saúde 
Portaria n.º 1041/2012, de 7 de outubro 

Ciclo de Formação Todos 

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À 

CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Conceptualização / Compreensão / 
Aplicação 

(60%) 

Rubrica 

Trabalho de pesquisa (avaliação do produto) 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Estruturação Informação e Comunicação 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Reflexão Pensamento crítico 

OU 

Trabalho de Projeto 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Estruturação Informação e comunicação 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Criatividade Pensamento crítico e criativo 

e 

Processo de trabalho em grupo 

Cooperação  Relacionamento interpessoal 

Negociação Bem-estar, saúde e ambiente 

Resiliência Bem-estar, saúde e ambiente 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 

OU 

Processo de trabalho individual 

Participação Relacionamento interpessoal 

Autonomia Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Relacionamento  Relacionamento interpessoal 

e 

Questionário 

Compreensão Informação e comunicação 

Reflexão Pensamento crítico 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Trabalho prático / experimental 
(30%) 

Rubrica 

Desempenho na atividade laboratorial 
(Obrigatória) 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Destreza Consciência e domínio do corpo 

Autonomia Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Cooperação Relacionamento interpessoal 

e 

Relatório 

Objetividade Raciocínio e resolução de problemas 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Estruturação Informação e comunicação 

Reflexão Pensamento crítico 

OU 

Questionário Compreensão Informação e comunicação 
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Reflexão Pensamento crítico 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Comunicação em Ciência 
(10%) 

Rubrica 

Apresentação oral (em Ciência) 

Rigor  Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Correção  Linguagens e Textos 

Coerência Raciocínio e Resolução de Problemas 

Expressividade Linguagens e Textos 

OU 

Apresentação escrita / multimédia (em Ciência) 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Apresentação / Grafismo Sensibilidade Estética e Artística 

Estruturação Informação e Comunicação 

Referenciação Informação e Comunicação 
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Ano de Escolaridade: 7.º/8.º/9.º 

DEPARTAMENTO DE Matemática e Ciências Experimentais 

SECÇÃO DE Informática 

Disciplina: Tecnologias de Informação e Comunicação,  

Oferta Complementar – Robótica e Ciências da Computação 

Curso 3.º CEB 

Portaria n.º223-A/2018, de 03 de agosto 

 

  

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS 

ALUNOS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Conceitos/ procedimentos/ desenvolvimento de 
atividades de natureza tecnológica   

(50 %) 

Questionário Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

e 

Rubrica Trabalho de Projeto 

Completude  Raciocínio e Resolução de Problemas 

Estruturação Informação e Comunicação 

Rigor  Saber Científico, Técnico e Tecnológico 
Criatividade  Pensamento crítico e pensamento criativo 

Resolução de problemas 
(50%) 

Rubrica 
Desempenho na atividade 
laboratorial 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Destreza Consciência e Domínio do corpo 

Autonomia Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Cooperação Relacionamento interpessoal 
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Ano de Escolaridade: 12.º, 1.º, 2.º e 3.º 

DEPARTAMENTO DE Matemática e Ciências Experimentais 

SECÇÃO DE Informática 

Disciplinas: Aplicações Informáticas B, Tecnologias de Informação e Comunicação, 

Arquitetura de Computadores, Programação e Sistemas de Informação, Redes de 

Comunicação, Sistemas Operativos 

Curso Científico Humanístico e EFP 
Portaria n.º 226-A/2018, de 03 de agosto e  

235-A/2018 de 23 de agosto 
Ciclo de Formação Todos 

 

  

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO 

DOS ALUNOS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Conceitos/ procedimentos/ desenvolvimento de 
atividades de natureza tecnológica   

(50 %) 

Questionário Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

e   

Rubrica Trabalho de Projeto 

Completude  Raciocínio e Resolução de Problemas 

Estruturação Informação e Comunicação 

Rigor  Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Criatividade  Pensamento crítico e pensamento criativo 

Resolução de problemas 
(30%) 

Rubrica 
Desempenho na atividade 
laboratorial 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Destreza Consciência e Domínio do corpo 
Autonomia Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Cooperação Relacionamento interpessoal 

Comunicação em Ciência e Tecnologia  
(20%) 

Rubrica Exposição Oral 

Elucidação Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Organização Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Adequação Consciência e Domínio do corpo 

Correção Linguagens e textos 
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Ano de Escolaridade: 7.º, 8.º, 9.º,  

10º, 11º, 12º 

DEPARTAMENTO DE Expressões 

SECÇÃO DE Artes Visuais 

Disciplina: Desenho-A, Oficina de Artes, Educação Visual 

Curso 3.º CEB 

Portaria n.º223-A/2018, de 03 de agosto e 

Científico Humanístico 

Portaria n.º 226-A/2018, de 07 de agosto 

 

  

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA A 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS 

ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Apropriação/Reflexão 
20% 

Rubrica Trabalho de Pesquisa 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Estruturação Informação e Comunicação 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Reflexão Pensamento crítico 

Interpretação/Comunicação 
20% 

Rubrica Debate 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Persuasão Pensamento crítico 

Pertinência Informação e comunicação 

Correção Linguagens e textos 

Experimentação/Criação 
60% 

Rubrica Portefólio Artes Visuais 

Domínio (de materiais e técnicas) Sensibilidade estética e artística 

Composição Sensibilidade estética e artística 
Análise Pensamento crítico 

Criatividade Pensamento criativo 
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Ano de Escolaridade: 12º 

DEPARTAMENTO DE Expressões 

SECÇÃO DE Artes Visuais 

Disciplina: Oficina Multimédia B 

Curso Científico Humanístico 

Portaria n.º 226-A/2018, de 07 de agosto 

  

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA A 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS 

ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Apropriação/Reflexão 
20% 

Rubrica Trabalho de Pesquisa 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 
Estruturação Informação e Comunicação 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Reflexão Pensamento crítico 

Interpretação/Comunicação 
20% 

 
Rubrica Debate/Fórum 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 
Persuasão Pensamento crítico 

Pertinência Informação e comunicação 

Correção Linguagens e textos 

Experimentação/Criação 
60% 

Rubrica 

Portefólio Artes Visuais 

Domínio (de materiais e técnicas) Sensibilidade estética e artística 

Composição Sensibilidade estética e artística 

Análise Pensamento crítico 

Criatividade Pensamento criativo 
e 

Processo de Trabalho em Grupo (a 
aplicar no 3.º período) 

Cooperação  Relacionamento interpessoal 

Negociação  Bem-estar, saúde ambiente 

Resiliência Bem-estar, saúde ambiente 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia  
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Ano de Escolaridade: 10.º e 11.º 

DEPARTAMENTO DE Expressões 

SECÇÃO DE Artes Visuais 

Disciplina: Geometria Descritiva - A 

Curso Científico Humanístico 

Portaria n.º 226-A/2018, de 07 de agosto 

  

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Apropriação/Reflexão 
25% 

Rubrica Dossiê/Caderno de Registos/ Portefólio 

Completude  Raciocínio e resolução de problemas 

Organização  Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Reflexão Pensamento crítico 

Correção  Linguagem e textos 

Conceito e Procedimentos 
15% 

Rubrica Processo de Trabalho Individual  

Participação  Relacionamento interpessoal 

Autonomia  Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 
Relacionamento  Relacionamento interpessoal 

Raciocínio e Resolução de Problemas  
60% 

Questionário 
Correção Linguagens e textos 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 
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Ano de Escolaridade: Todos 

DEPARTAMENTO DE Expressões 

SECÇÃO DE Educação Física 

Disciplina: Educação Física 

Curso Todos 

Portaria n.º Todas 

Ciclo de Formação Todos 

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO 

DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Atividades Físicas 
Desportivas 

(60%) 
Rubrica 

Atletismo 

Cooperação Relacionamento interpessoal 

Correção Técnica 
Consciência e domínio do corpo 

Amplitude / Tempo de execução 

Persistência Bem-estar, saúde ambiente 

ou 

Situação de Jogo (formal 
ou reduzido) 

Cooperação Relacionamento interpessoal 

Correção Técnica e Tática Consciência e domínio do corpo 

Aplicação (de Regras de Jogo) Saber científico, técnico e tecnológico 

Persistência Bem-estar, saúde ambiente 

ou 

Exercício Critério 

Cooperação Relacionamento interpessoal 

Correção Técnica Consciência e domínio do corpo 

Consistência Informação e comunicação 

Persistência Bem-estar, saúde ambiente 

ou 

Coreografia 

Cooperação Relacionamento interpessoal 

Correção Técnica 
Consciência e domínio do corpo 

Ritmo 

Persistência Bem-estar, saúde ambiente 

Aptidão Física 
(30%) 

 
Rubrica Aptidão Física 

Cooperação Relacionamento interpessoal 

Correção Técnica 
Consciência e domínio do corpo Amplitude / Tempo de execução / n.º 

repetições 

Persistência Bem-estar, saúde ambiente 

Conhecimentos 
(10%) 

Questionário Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 
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Ano de Escolaridade: Todos 

DEPARTAMENTO DE Expressões 

SECÇÃO DE Educação Física 

Disciplina: Educação Física (alunos com atestado médico) 

Curso Todos 

Portaria n.º Todas 

Ciclo de Formação Todos 

 

 

 

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Atividades Físicas Desportivas 
(60%) 

Rubrica 

Arbitragem 

Adequação Consciência e domínio do corpo 

Coerência Raciocínio e resolução de problemas 

Consistência Informação e comunicação 

Relacionamento Relacionamento interpessoal 

e 

Processo de Trabalho Individual 

Participação Relacionamento interpessoal 

Autonomia 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento Relacionamento interpessoal 

Aptidão Física 
(30%) 

Rubrica 

Trabalho de Pesquisa (Avaliação do 
Produto) 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Estruturação Informação e comunicação 
Saber científico, técnico e tecnológico Rigor 

Reflexão Pensamento crítico 

e 

Apresentação Oral 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Correção Linguagens e Textos 

Coerência Raciocínio e resolução de problemas 

Expressividade Linguagens e Textos 

Conhecimentos 
(10%) 

Questionário Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 
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Ano de Escolaridade: 7.º; 8.º; 9.º 

DEPARTAMENTO DE Expressões 
SECÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 

Disciplina: Educação Tecnológica 

Curso 3.º CEB 
Portaria n.º 223-A/2018, de 03 de agosto 

 

  

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSO DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO 

DOS ALUNOS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Recursos e utilizações tecnológicas 
40% 

Rubrica 
Processo de trabalho 
Individual 

Participação Relacionamento interpessoal 

Autonomia Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Relacionamento Relacionamento pessoal e interpessoal 

Processos tecnológicos 
40% 

Rubrica Trabalho de Projeto 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Estruturação Informação /desenvolvimento pessoal 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Criatividade Sensibilidade estética  

Tecnologia e sociedade 
20% 

Rubrica 
 
Dossiê/Caderno de 
Registos/Portefólio  

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Organização Desenvolvimento Pessoal/autonomia 

Reflexão Sensibilidade estética e artística 

Correção Linguagens e textos 
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Ano de Escolaridade: 1.º 

DEPARTAMENTO DE Expressões 

SECÇÃO DE Artes Visuais 

Disciplina: Área de Expressões  – TAP 

Curso Profissional de Técnico de Apoio Psicossocial 

Portaria n.º 1285/2006, de 21 de novembro 

Ciclo de Formação 2020/2023 

 

 

 

  

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS 

ALUNOS. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Comunicação e Expressão 
25% 

Rubrica 
Dossiê/Caderno de 
Registos/Portefólio 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Organização Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Reflexão Pensamento Crítico 

Correção Linguagens e textos 

Metodologias Materiais e Técnicas 
25% 

Rubrica Debate / Fórum 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Persuasão Pensamento crítico 

Pertinência Informação e comunicação 

Correção Linguagens e textos 

Planeamento, Organização e 
dinamização de ações e atividades 

50% 
Rubrica Trabalho de Projeto 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Estruturação Informação e comunicação 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Criatividade Pensamento crítico e pensamento criativo 
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Ano de Escolaridade: 1.º 

DEPARTAMENTO DE Expressões 

SECÇÃO DE Artes Visuais 

Disciplina: Animação Sociocultural  – 1º TAP 

Curso Profissional de Técnico de Apoio Psicossocial 

Portaria n.º 1285/2006, de 21 de novembro 

Ciclo de Formação 2020/2023 

 

 

 

 

 

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS. 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Conhecimento de Problemáticas 
Fundamentais da Animação 

Sociocultural 
30% 

Rubrica 
Dossiê/Caderno de 
Registos/Portefólio 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Organização Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Reflexão Pensamento Crítico 

Correção Linguagens e textos 

Metodologias e Técnicas 
30% 

Rubrica 

Processo de Trabalho Individual 

Participação Relacionamento interpessoal 

Autonomia 
Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Responsabilidade 

Relacionamento Relacionamento interpessoal 

ou 

Trabalho em Grupo 

Cooperação Relacionamento interpessoal 

Negociação Bem-estar, saúde ambiente 

Resiliência Bem-estar, saúde ambiente 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Conceção, desenvolvimento e 
Avaliação de Projetos 

40% 
Rubrica Trabalho de Projeto 

Completude Raciocínio e resolução de problemas 

Estruturação Informação e comunicação 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Criatividade 
Pensamento crítico e pensamento 
criativo 
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Ano de Escolaridade: Todos os anos  

DEPARTAMENTO DE Expressões 

SECÇÃO DE Educação Especial 

Adaptações Curriculares Significativas 

Curso Todos 

Portaria n.º Todas 

Ciclo de Formação - Todos 

 

 

 

 

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO 

SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Comunicação, Linguagem e Fala 
50% 

Rubrica Comunicação, Linguagem e Fala 

Compreensão Informação e Comunicação 

Correção Linguagens e Textos 

Relacionamento Relacionamento Interpessoal 

Reflexão Pensamento Crítico e Criativo 

ou 

Questionário Compreensão Informação e Comunicação 

Conhecimentos, capacidades e 
atitudes 

50% 

Rubrica 
Aprendizagem Geral e Aplicação de 
Conhecimentos 

Responsabilidade Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Aplicação  Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Persistência Bem-estar, Saúde e Ambiente 

ou 

Questionário  Aplicação Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Rubrica Realização de Tarefas 

Destreza  Consciência e Domínio do Corpo 

Persistência Bem-estar, Saúde e Ambiente 
Organização Desenvolvimento Pessoal e Autonomia 

Adequação Raciocínio e resolução de problemas 

ou 

Rubrica 
Dossiê de trabalho e caderno da 
disciplina  
 

Completude Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Organização Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Correção Linguagens e Textos 

Reflexão Pensamento Crítico e Criativo 
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Ano de Escolaridade: 3.º  

DEPARTAMENTO Todos 

SECÇÃO Todas 

Prova de Aptidão Profissional (PAP) 

Curso Todos 

Portaria n.º Todas 

Ciclo de Formação - Todos 

 

  

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS 

ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Conceptualização / Compreensão / 
Aplicação 

(25%) 
A avaliação por todos os elementos 

constituintes do júri de PAP 

Rubrica Relatório da PAP 

Pertinência Informação e comunicação 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Estruturação Informação e Comunicação 

Reflexão Pensamento crítico e pensamento criativo 

Trabalho Prático 
(50%) 

A avaliação apenas pelo Orientador 
da PAP 

Rubrica Trabalho Projeto  

Completude Raciocínio e Resolução de Problemas 

Estruturação Informação e Comunicação 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Criatividade Pensamento Criativo 

e 

Rubrica 
Processo de Trabalho 
Individual 

Participação Relacionamento Interpessoal 

Autonomia Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Relacionamento Relacionamento Interpessoal 

Comunicação 
(25%) 

A avaliação por todos os elementos 
constituintes do júri de PAP 

Rubrica Defesa Oral do Projeto 

Rigor Saber Científico, Técnico e Tecnológico 

Elucidação Saber científico, técnico e tecnológico 

Persuasão Pensamento crítico e pensamento criativo 

Expressividade Linguagens e Textos 
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Ano de Escolaridade: 2.º e 3.º  

DEPARTAMENTO Todos 

SECÇÃO Todas 

Formação em Contexto de Trabalho (FCT) 

Curso Todos 

Portaria n.º Todas 

Ciclo de Formação - Todos 

 

DOMÍNIOS/ 
PONDERAÇÕES 

PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO PARA 

UTILIZAÇÃO SUMATIVA, COM VISTA À CLASSIFICAÇÃO DOS 

ALUNOS 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ÁREAS DE COMPETÊNCIA DO PASEO 

Conceptualização / Compreensão / 
Aplicação 

(20%) 
Rubrica Relatório da FCT 

Pertinência Informação e comunicação 

Rigor Saber científico, técnico e tecnológico 

Estruturação Informação e Comunicação 

Reflexão Pensamento crítico e pensamento criativo 

Trabalho Prático  
(80%) 

Rubrica Processo de trabalho na FCT 

Participação Relacionamento interpessoal 

Autonomia Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Responsabilidade Desenvolvimento pessoal e autonomia 

Relacionamento Relacionamento interpessoal 


